
Pracovní sady programu intervenčního programu „Koblížkovo putování“ 

Obecné cíle pro všech pět sad pracovních listů jsou tyto:  

 rozvoj grafomotorických  a vizuomotorických funkcí 

 rozvoj logického myšlení, koncentrace, pozornosti, paměti 

 uvolňování ruky, zápěstí, správná poloha těla, správné postavení ruky, správný 

úchop tužky 

 nácvik konkrétní dovednosti, procvičování, upevnění dovednosti 

  



Pracovní sada č. 1  

 
Tématické zaměření: 

- kruh, tečky, čáry 

- rozlišování detail X celek volně i v ohraničeném prostoru 

 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy:  Dítě zvládne napodobit: 

- kruhovitý tvar, kruh volně v prostoru i v lince, zmenšený kruh 

- umístění do prostoru, srdcovitý tvar 

- tečky, body, prázdné i plné kolečko 

- svislé a vodorovné čáry vedené od středu, vedené různými směry 

- lomená čára zleva doprava, svislé lomené čáry vedené shora jedním tahem dolů, lomené čáry šikmo vzhůru, různým směrem, čáry jedním tahem 

- tvar: stříška, čtverec, oblouk 

- rozdělení čárami svisle, vodorovně, šikmo, různým směrem 

- spojování teček podle vzoru 

- horní, dolní oblouk 

- detail-přenesení tvarů 

- rozlišování tvarů: čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník 

 

        
1.1a) Kruhovitý tvar volně v prostoru 1.1b)  vypracovaný 1.2a) Kruhovitý tvar v lince  1.2b) vypracovaný



        
1.3a) kruhovitý zmenšený – umístění do prostoru, srdcovitý tvar  1.4a) procvičení teček, orientace na papíře 1.4b) …vypracovaný 

        
1.5a) procvičení teček, body, plné kolečko 1.5b) …vypracovaný 1.6.a) svislé čáry vedené od středu všemi směry 1.6b) vypracovaný



         
1.7a) rovné čáry vedené různými směry  1.7b) …vypracovaný 1.8a) rovné čáry vedené všemi směry,  

           lomená čára zleva doprava 1.8b) vypracovaný 

       
1.9a) svislé, lomené čáry vedené shora 1.9b) vypracovaný 1.10a) plné čáry jedním tahem – střecha, čtverec 1.10b) vypracovaný 

        jedním tahem dolů, lomená čára šikmo vzhůru 



        
1.11a) Rozdělení čárami svisle, vodorovně, šikmo 1.11b) …vypracovaný 1.12a) spojování teček dle vzoru, rovné, lomené čáry různými směry 

…      

1.13a) nácvik kruhovitého tvaru, oblouček, rovné, lomené, zahnuté čáry, tečky  1.14a) kruhovitý tvar velký a malý, horní a dolní oblouk, detail-překreslení tvarů



    
1.15a) zrakové rozlišování tvarů – čtverec, trojúhelník, kruh, obdélník, prostorová představivost, vybarvení plochy dle předlohy 

 

 

 

Pracovní sada č. 2  
Hlavní cíl: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- prostorová orientace na papíře, zaměření na detail 

- rozvoj logického myšlení, pozornosti, koordinace oko - ruka 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

- rovné, šikmé čáry vedené různými směry, volně i v ohraničeném prostoru 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy: Dítě zvládne napodobit: 

rovné, nepřerušované svislé čáry ze shora dol; rovné, vodorovné, nepřerušované čáry zleva doprava, svislé čáry jedním tahem ze shora dolů, rovné čáry 

jedním tahem ze shora dolů a ze zdola nahoru, vodorovné a svislé čáry- mřížka, šikmé čáry vedené zleva doprava nahoru, šikmé čáry zleva dolů, šikmé 

čáry zprava doleva – křížek, spojování bodů, rovné čáry různými směry z bodu do bodu, svislé čáry ze shora dolů, šikmé čáry ze shora dolů zprava 

doleva a zleva doprava, lomené čáry jedním tahem zleva doprava nahoru a zprava doleva dolů, lomené čáry jedním tahem zleva doprava nahoru a 

zprava doleva dolů v lince, šikmé čáry, svislé čáry ze shora dolů, vodorovné čáry zleva doprava v ohraničeném prostoru z bodu do bodu, čtverec, svislé 

čáry ze shora dolů, vodorovné čáry zleva doprava, složitější obkreslování tvarů podle vzoru, rovné, šikmé čáry vedené různými směry, nápodoba tvarů 

podle vzoru, kombinace čar a tvarů, rozmístění různých čar v čtverci podle schématu, složitější spojování teček v řádku, čáry vedené různými směry 



        
2.1a) rovné, nepřerušované svislé čáry ze shora dolů 2.1b)  vypracovaný 2.2a) rovné, vodorovné, nepřerušované čáry zleva 2.2b) vypracovaný
            doprava, svislé čáry jedním tahem ze shora dolů  

        
2.3a) rovné čáry jedním tahem ze shora dolů a ze zdola nahoru, vodorovné a svislé čáry- mřížka  2..4a) šikmé čáry vedené zleva doprava nahoru, šikmé čáry zleva dolů, šikmé čáry zprava doleva – křížek

 



        
2.5a) spojování bodů, rovné čáry různými směry z bodu do bodu 2.5b) …vypracovaný 2.6a) svislé čáry ze shora dolů, šikmé čáry ze shora dolů zprava doleva a zleva doprava 
  2.6b) vypracovaný 

 

         
2.7a) lomené čáry jedním tahem (zleva doprava nahoru a zprava doleva dolů) 2.7b) …vypracovaný 2.8a) lomené čáry jedním tahem (zleva doprava nahoru a zprava doleva dolů) v lince  

   2.8b) vypracovaný 



          
2.9a) šikmé čáry, svislé čáry ze shora dolů, vodorovné čáry zleva doprava v ohraničeném prostoru                 2.10a) čtverec, svislé čáry ze shora dolů, vodorovné čáry zleva doprava 2.10b) vypracovaný 
       z bodu do bodu 2.9b) vypracovaný 

 

 

        
2.11a) složitější obkreslování tvarů podle vzoru 2.11b) vypracovaný 2.12a) rovné, šikmé čáry vedené různými směry 2.12.b) vypracovaný 



…      
2.13a) nápodoba tvarů podle vzoru, kombinace čar a tvarů 2.13b) vypracovaný 2.14a) rozmístění různých čar v čtverci podle schématu 2.14.b) vypracovaný 

 

    
2.15a) složitější spojování teček v řádku, čáry vedené různými směry 2.15b) vypracovaný 



Pracovní sada č. 3  
 

Hlavní cíl: 

- kruhovitý tvar, prohnutá čára, horní, dolní oblouk, zrcadlové tvary, dokončení započaté řady střídajících se prvků 
- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, pozornosti, koordinace oko - ruka 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy: Dítě zvládne napodobit: 

pozvolná nepřetržitá čára, kruhovitý tvar, párování do dvojic, dělený oblý tvar – lístek, jemně prohnutá čára jedním tahem, spojení dvou bodů, 

dokreslení tvaru – mašle, dolní oblouk – úzký a širší, horní oblouk, spojení oblouku – mrak, oválný tvar jedním tahem určitým směrem, dvojitý 

kruhovitý tvar, oblouk vlevo a vpravo, napojení na kruh, horní oblouky v lince jedním tahem, horní a dolní oblouk – různé kombinace, horní oblouk 

jedním tahem od největšího po nejmenší, hříbek, rovná čára, horní oblouk nízký a široký, dolní oblouk úzký a vysoký, rozdíl velký x malý, motýl - 

dokreslení křídel, zrcadlové zobrazení levá, pravá polovina, květina – kruh, půlkruh, rovná čára, lístky – srdcovitý tvar, čára, dokreslení tvaru listu 

jedním tahem, širší oblouky různým směrem, posílení schopnosti pokračovat v započatém řazení prvků, kulaté, oblé, zahnuté tvary různými směry 

 

 

        
3.1a) pozvolná nepřetržitá čára  3.1b)  vypracovaný 3.2a) kruhovitý tvar, párování do dvojic, dělený oblý tvar – lístek 3.2b) vypracovaný 



        
3.3a) jemně prohnutá čára jedním tahem, spojení dvou bodů, 3.3b) vypracovaný 3.4a) dolní oblouk – úzký a širší 3.4b) …vypracovaný 
       dokreslení tvaru – mašle 

        
3.5a) horní oblouk, spojení oblouku – mrak  3.5b) …vypracovaný 3.6a) oválný tvar jedním tahem určitým směrem 3.6b) vypracovaný 



         
3.7a) dvojitý kruhovitý tvar, oblouk vlevo a vpravo, napojení na kruh 3.7b) …vypracovaný 3.8a) horní oblouky v lince jedním tahem 3.8b) vypracovaný 

       
3.9a) horní a dolní oblouk – různé kombinace 3.9b) vypracovaný  3.10a) horní oblouk jedním tahem od největšího po nejmenší 3.10b) vypracovaný 



        
3.11a) hříbek - rovná čára, horní oblouk nízký a široký, 3.11b) …vypracovaný 3.12a) motýl - dokreslení křídel, zrcadlové zobrazení 3.12b) vypracovaný 

           dolní oblouk úzký a vysoký, rozdíl velký x malý             levá, pravá polovina 

…      
3.13a) květina – kruh, půlkruh, rovná čára, lístky – srdcovitý tvar 3.13b) vypracovaný 3.14a) čára, dokreslení tvaru listu jedním tahem, 3,14b) vypracovaný 

              širší oblouky různým směrem 



    
3.15a) posílení schopnosti pokračovat v započatém  3.15b) vypracovaný 

           řazení prvků, kulaté, oblé, zahnuté tvary různými směry 

 

Pracovní sada č. 4 
Tématické zaměření 4. sady: 

čáry vedené jedním tahem různými směry – složitější varianty, vlnovky, volba různých alternativ řešení, kličky ze zdola nahoru a ze shora dolů 

 

Hlavní cíle: 

- uvolňování ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, zraková analýza a syntéza, postřeh 

- nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy: Dítě zvládne napodobit: 

pozvolná klikatá čára jedním tahem bez přerušení, pozvolná čára jedním tahem, protnutí kruhů v řadě za sebou, vlnovka vedená jedním tahem ze shora 

dolů, vyhnutí se překážce, vlnovka jedním tahem střídavým směrem – postupné zvyšování obtížnosti, pozvolná klikatá čára vedená určitým směrem - 

různé varianty řešení, vlnovka vedená jedním tahem – střídavě zprava doleva a zleva doprava, překonání překážek v řadě za sebou, horní oblouky 

jedním tahem v řadě za sebou, rovné čáry zleva doprava, horní oblouky jedním tahem v řadě za sebou s překážkou, postupně klesající prohnutá čára 

jedním tahem střídavě zleva doprava a zprava doleva, vlnovka jedním tahem vedená nahoru a dolů zleva doprava v lince, vlnovky pod sebou zleva 

doprava – spojení horního a dolního oblouku, půlkruhy jedním tahem, drobné, rovné, úzké čáry, vlnovky a čáry vedené jedním tahem – spojené 

oblouky, lomené čáry – dokončení řady, kličky jedním tahem ze shora dolů, střídavé kličky jedním tahem ze shora dolů a ze zdola nahoru vlevo a 

vpravo, kličky jedním tahem bez přerušení v řadě za sebou – rozdílná velikost 



        
4.1a) pozvolná klikatá čára jedním tahem bez přerušení 4.1b) 4.2a) pozvolná čára jedním tahem, protnutí kruhů v řadě za sebou 4.2b) vypracovaný 

        
4.3a) vlnovka vedená jedním tahem ze shora dolů, vyhnutí se překážce 4.3b) vypracovaný 4.4a) vlnovka jedním tahem střídavým směrem – postupné zvyšování obtížnosti 4.4b) vypracovaný 



        
4.5a) pozvolná klikatá čára vedená určitým směrem - různé varianty řešení 4.5b) vypracovaný 4.6a) vlnovka vedená jedním tahem – střídavě zprava doleva 4.6b) vypracovaný 

a zleva doprava, překonání překážek v řadě za sebou 

        
4.7a) horní oblouky jedním tahem v řadě za sebou, 4.7b) …vypracovaný 4.8a) horní oblouky jedním tahem v řadě za sebou s překážkou 4.8b) vypracovaný 

rovné čáry zleva doprava 



         
4.9a) postupně klesající prohnutá čára jedním tahem 4.9b) 4.10a) vlnovka jedním tahem vedená nahoru a dolů 4.10b) vypracovaný 

 střídavě zleva doprava a zprava doleva  zleva doprava v lince 

        
4.11a) vlnovky pod sebou zleva doprava – spojení horního 4.11b) …vypracovaný 4.12a) vlnovky a čáry vedené jedním tahem -spojené 4.12.b) vypracovaný 

a dolního oblouku, půlkruhy jedním tahem střídavě zleva             oblouky, lomené čáry – dokončení řady  

doprava a zprava doleva; drobné, rovné, úzké čáry 



…      
4.13a) kličky jedním tahem ze shora dolů  4.13b) vypracovaný 4.14a) střídavé kličky jedním tahem ze shora dolů 4.14.b) vypracovaný 
             a ze zdola nahoru vlevo a vpravo 

 

    
4.15a) kličky jedním tahem v řadě za sebou – rozdílná velikost 4.15b) vypracovaný 



Pracovní sada č. 5  

Hlavní cíl: 

- uvolňovací cviky ruky, zápěstí 

- rozvoj logického myšlení, zraková analýza a syntéza, postřeh 

- ukázka aktivity, nácvik, procvičení, upevnění dovednosti 

- klikatá čára, vlnovka různými směry, velká malá klička, otevřený kruhovitý tvar, spirála, půlené obrázky, písmena 

 

Dílčí konkretizované cíle a výstupy: Dítě zvládne napodobit: 

pozvolná vlnovka v ohraničeném prostoru; čára s kličkami vedená jedním tahem ze shora dolů; klikatá čára v ohraničeném prostoru, dvojitá vlnovka; 

kličky ze shora dolů vedené jedním tahem v lince, vlnovky, klikaté čáry, kličky vedené různými směry v lince, střídavě velké a malé kličky vedené 

jedním tahem, otevřený kruhovitý tvar zvenčí dovnitř, otevřený spirálovitý tvar zleva doprava zvenčí směrem dovnitř, otevřený spirálovitý tvar zleva 

doprava a zprava doleva v lince, uzavřená osmička, půlené obrázky – dokreslení druhé poloviny – rovné, špičaté čáry, oblouky, půlené obrázky – 

dokreslování obtížnější tvary, otevřené spirály zvenčí dovnitř, zevnitř ven, spojená spirála jedním tahem zevnitř ven a  

zvenčí dovnitř složitější složené tvary, nápodoba písmen 

 

        
5.1a) pozvolná vlnovka v ohraničeném prostoru 5.1b)  vypracovaný 5.2a) čára s kličkami vedená jedním tahem ze shora dolů 5.2b) vypracovaný 



        
5.3a) klikatá čára v ohraničeném prostoru, dvojitá vlnovka 5.3b) vypracovaný 5.4a) kličky ze shora dolů vedené jedním tahem v lince 5.4b) …vypracovaný 
 

        
5.5a) vlnovky, klikaté čáry, kličky vedené různými směry v lince  5.5b) …vypracovaný 5.6a) velké a malé kličky střídavě vedené jedním tahem 5.6b) vypracovaný 



        
5.7a) otevřený kruhovitý tvar zvenčí dovnitř 5.7b) …vypracovaný 5.8a) otevřený spirálovitý tvar zleva doprava zvenčí směrem dovnitř 5.8b) vypracovaný 

 

       
5.9a) otevřený spirálovitý tvar zleva doprava a zprava doleva v lince 5.9b) vypracovaný 5.10a) uzavřená osmička 5.10b) vypracovaný 



           
5.11a) půlené obrázky – dokreslení druhé poloviny 5.11b) …vypracovaný 5.12a) půlené obrázky – dokreslování obtížnější tvary 5.12b) vypracovaný 

– rovné, špičaté čáry, oblouky 

…        
5.13a) otevřené spirály zvenčí dovnitř, zevnitř ven, 5.13b) vypracovaný 5.14a) složitější složené tvary 5.14b) vypracovaný 

 spojená spirála jedním tahem zevnitř ven a zvenčí dovnitř 



     
5.15a) nápodoba písmen  5.15b) vypracovaný 



 


