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Str.16  

Chyba: Dochází k rozvoji v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, kognitivnímu rozvoji a 

k rozvoji práceschopnosti, díky které můžeme využívat pracovní listy. Jelikož dochází k 

velkému rozvoji nejen v oblasti grafomotoriky, ale i například v práceschopnosti, můžeme začít 

využívat též pracovních listů.  

Oprava: Dochází k rozvoji v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, kognitivnímu rozvoji a 

k rozvoji práceschopnosti, díky které můžeme začít využívat pracovní listy. 

Str. 23 

Chyba: Zvolit aktivity k předmatematické gramotnosti s využitím pracovních listů tak, aby 

mohly být zasazeny do projektu mateřské 

Oprava: … mateřské školy. 

Str. 34 

Chyba: … potřebujeme mít místo-což někdy může… 

Oprava: … potřebujeme mít místo, což někdy může… 

Str. 36 

Chyba: pomocí otázek „máš jednu kukuřici na jedné straně provázku a druhou na druhé 

straně?“ 

Oprava: pomocí otázek jako: „Máš jednu kukuřici na jedné straně provázku a druhou na 

druhé straně?“ 

Str. 37 

Chyba: „Tenhle čert letí pro Faustovu duši, ale zatím tady žádný dům nevidím, zkusíte ten 

dům vytvořit?“ 

Oprava: „Tenhle čert letí pro Faustovu duši, ale zatím tady žádný dům nevidím, zkusíte ten 

dům vytvořit?“ 



 

Str. 47 

Chyba: … jako další důležitý chybějící část 

Oprava: …za další důležitou chybějící část 

Str. 50 

Chyba: …zjistila, že je moc velký a tak, do něj nakreslila linii jazyku menšího. 

Z vynechaných dílů tedy dokreslila všechny. 

Oprava: …zjistila, že je moc velký, a tak do něj nakreslila linii jazyku menšího. 

Z vynechaných dílů tedy dokreslila všechny. 

Str. 54 

Chyba: „Chtěla jsem si postavit z kostek most podle návodu, ale tenhle návod ne nějak 

přeházený. Pomůžete mi dát návod do pořádku a seřadit obrázky, jak jdou postupně?“ 

Oprava: „Chtěla jsem si postavit z kostek most podle návodu, ale tenhle návod ne nějak 

přeházený. Pomůžete mi dát návod do pořádku a seřadit obrázky, jak jdou postupně?“ 

Str. 67 

Chyba: Druhou možností je, že se zaměřovala na střed obrázku a vlasy tedy nevnímala. 

Oprava: Druhou možností je, že se zaměřovala na střed obrázku, a vlasy tedy nevnímala. 

Str. 72 

Chyba: Všechny pracovní listy se zaměřovaly na Celek a jeho části. 

Oprava: Všechny pracovní listy se zaměřovaly na téma Celek a jeho části. 
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