
4.5.-7.5. 2020 

„Maminka má svátek“ 
 

Ahoj kamarádi, 

jak se máte? Užíváte si teplého počasí? A co pořád děláte? Tento týden si budeme povídat o rodině. 

 

Rozhovory s dětmi: 

 

Povídejte si s dětmi o Vaší rodině 

 

- Jak se jmenuje maminka a tatínek? 

- Co všechno musí maminka/tatínek umět? 

- Co se mi na mojí mamince/tátovi nejvíce líbí? 

- Z čeho mají maminky největší radost? A z čeho tatínek? 

- Jaký dárek by maminku a tátu potěšil? 

- Jak moje maminka/tatínek vypadá? 

- Je babička také maminka a dědeček tatínek? 

- Jak se pozná, že někdo bude maminka? 

- Popiš svoji maminku, jak vypadá, jaké má vlasy, jaké oblečení nejraději nosí? 

 

Pohybová hra: 

„Chyť si svoji maminku“ 

- zavažte dětem oči např.: šátkem 

- dítě třikrát zatočte 

- hra stejná jako „Slepá bába“ 

 

„Zatanči si s maminkou“ 

- pusťte si vaši společnou oblíbenou písničku a zatančete si 

- vymyslete si vlastní tanec 

 

 

 

 

 

 

 



Náměty pro výtvarnou chvilkou: 

– Nakreslete svoji rodinu 

– Nakreslete maminku (jakou má barvu očí, vlasů, oblíbené šaty) 

– Můžete si společně vyrobit „Rodokmen“, nakreslíte strom a přilepíte fotky členů rodiny 

 

Při pobytu venku: 

Vyražte na rozkvetlou louku a natrhejte mamince tu nejkrásnější květinu :) 

 

Básničky a písničky pro radost: 

Naučte se básničku a řekněte jí své mamince. 

 

Maminka 

 

„Naše milá mamička, 

ta je vždycky jednička. 

Uvaří i napeče, 

to je ženská člověče! 

Svítí slunce, nebo leje, 

naše máma vždy se směje!“ 

 

Maminko má nejmilejší 

 

„Mmainko 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, 

si mé velké sluníčko, 

mám tě rád/a moc a moc.“ 

 

Poslechněte si písničky a společně zazpívejte: 

např.: 

Lunetic – Máma 

Holki - pro mámu 

Karel Gott & Charlotte Ella Gottová - Srdce nehasnou  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list: 



 

Omalovánky: 



 

 



 

 


