
Téma:  „Mám ráda svoji maminku, má náruč jako peřinku.“ 

Datum:  4.5. - 7. 5. 2020 

Záměr:  Dozvědět se co nejvíce o své mamince.  

                 Učit se vnímat vazby mezi lidmi. 

 

                  

Poprosíme maminku, aby nám ukázala své fotografie, když byla malá. 

Fotografie s kamarády, s rodiči, prarodiči, sourozenci. 

Jak se jmenují její sourozenci, rodiče. 

Povídáme si s maminkou, jaké hry hrála, když byla dítě. 

Jaké jídlo měla nejraději.  Jakou má ráda barvu. 

Co maminka dělá ráda dnes, jak si nejvíce odpočine. 

Říkanka: „ Maminko má nejmilejší, 

                    přeji Ti dnes krásný den, 

                    jsem už zase o rok starší, 

                    ne, to není žádný sen. 

                    Někdy zlobím maličko,  

                     ty pak řekneš, tak už dost, 

                     jsi mé velké sluníčko, 

                     mám tě ráda moc a moc. 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://cz.clipart.me/istock/father-mother-and-son-106017&psig=AOvVaw13g0_mrS9-wh6SNFzlKzn5&ust=1588597297075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiElKHgl-kCFQAAAAAdAAAAABAU


Popis obrázku - obrázkové hádanky. 

Grafomotorika:  „Kytička pro maminku.“ 

                               „Bublifuk.“ 

Puzzle - máme se moc rádi. 

Malované čtení - dárek pro maminku. 

Seznámení s písničkou: „Písnička pro maminku.“ 

Tvoření:  „Přáníčko k svátku.“ 

                  „Srdíčkový strom.“ 

Předmatematické  dovednosti - počítání kytiček pro maminku 

Pracovní list: „Květy pro maminku.“ 

                         

Rozhovor: „Co dělá maminka?“ 

                     „Jak jí pomáháme?“ 

Tělovýchovné aktivity: 

PH: „Na lepidlo.“ 

       - jeden z členů rodiny říká: „Lepidlo se vylilo… ramenem… nás slepilo 

       - všichni se pohybují volně po prostoru, na signál se k sobě musí přilepit  

          určenou částí těla (kolenem, ramenem, čelem, zadečkem, chodidlem) 

Cvičení:  - rozcvička s Hankou 

                - Pavel Novák - „Naše máma.“ 

Pohádka: „Míša Kulička - bez maminky.“ 

  



Tělovýchovné aktivity: 

- rozcvička s Hankou: 

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI 

- Pavel Novák - maminka 

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I 

Pohádka: „Míša kulička.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=hdsEvGKHtJQ 

 

Zdroje: 

http://yotube.com 

http://cz.pinterest.com 

 

 

 

 

 

                                                 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI
https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I
https://www.youtube.com/watch?v=hdsEvGKHtJQ
http://yotube.com/
http://cz.pinterest.com/


Popis obrázku – prohlédni si obrázek a odpověz na otázky. 

 

 

 

 

 

https://prosisu.blogspot.com/2013/11/obrazkove-hadanky.html?m=1


Grafomotorika: „Kytička pro maminku.“  

 

 

  

 

http://chomikuj.pl/Nulek11/przedszkole/grafomotoryka/grafimania,5


Grafomotorika:  „Bublifuk.“ 

 

 

 

 

http://pracovnisesity.raabe.cz/predplatne-kuliferda-pro-ms-2017-2018


Puzzle: „Máme se moc rádi.“ 

 

 

 

 

 



Malované čtení – dárek pro maminku. 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/76/e1/37/76e1375e9b02a0024665dc24cdd7c625.jpg


Písnička pro maminku. 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/eb/e5/10/ebe510b4b42a67684165633391db6bdd.jpg


Tvoření: „Přáníčko k svátku.“ 

- vymaluj mamince srdíčko z lásky 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/ea/f2/25/eaf225c733beaf9ed88131ddf219cd19.jpg


Tvoření: „Srdíčkový strom.“ 

 

 

 

 

 

 

https://cz.pinterest.com/pin/344103227761155004/


Předmatematické  dovednosti: 

- počítání kytiček pro maminku 

 

 

 

  

 



Pracovní list: „Květy pro maminku.“ 

- spoj kytičky do srdíčka 

 

 

 

 

 

http://www.tvorivepracky.cz/pracovni-listy-pro-maminku/


Rozhovor: „Co dělá maminka?“ 

                    „Jak jí pomáháme?“ 

 

https://www.sevt.cz/produkt/prvouka-pro-1-rocnik-zs-2-dil-podle-rvp-zv-12966505/?CategoryExternalID=2614

