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 ,,Moje maminka“ – jaká je ,,moje“ mamka – povídejte si o tom, jak ji vidíš – 

rozvíjení citového vnímání a aktivní slovní zásoby; obejmi svojí maminku a pomazli 

se s ní; 

 ,,Portrét“ – nakresli maminku – její hlavu, obličej i s detaily (oči, řasy, obočí, nos, 

pusa, uši + vlasy; portrét poté přines do školky; 

 ,,Báseň“ – seznámení se slovy, dodržujeme správnou výslovnost již vyvozených 

hlásek, vysvětlete si společně význam slov, báseň si potom zopakujeme společně ve 

školce; 

 ,,Svátek matek“ – proč a kdy slavíme tento svátek, co pro nás ,,maminky“ 

znamenají a dělají, zjistěte (z knih, PC), zda tento svátek slaví i v jiných zemích; 

 ,,Kytička“ – udělejte pro maminku kytičku z barevného nebo bílého papíru – 

rozvíjíme jemnou motoriku a procvičujeme prsty; připomeňte si květiny, které znáte a 

jaké rostou nyní na jaře + barvy;  

 ,,Srdce“ – nakreslete nebo namalujte doma na papír nebo venku do písku (na 

chodník křídou) srdíčka – malá, střední, velká; do velkého srdce napište jméno 

maminky, které vám ho předtím předepíší; 

 ,,Cvičení s maminkou“ – každý den si vymyslete společně cvik, který vás bude 

bavit a přitom si i zasportujete a připomenete, jak je každodenní pohyb v životě 

důležitý; 

Básnička, říkanka, apod. Grafomotorika (grafický cvik provádějte 

obyčejnou tužkou) 

          Maluji zelené stonky, 

  okaté macešky, nosaté zvonky, 

  Sukýnky kopretin s běloučkým          

chmýřím,  

koláče slunečnic, bambulky jiřin,    

červené střapce karafiátků. 

Přivoň si, maminko, dám ti je 

k svátku. 

          Říkají to děti, táto,  

      naše mamka, to je zlato.  

       Dokáže, co nikdo více,  

       je největší kouzelnice. 

  

Kreslení pastelkami portrét mamky – 

dodržování faktů (má modré oči, tak 

budou modré i na obrázku, atd.) – 

správné držení pastelek. 

Malování srdíček – štětcem, prstem, 

křídou – uvnitř bude jméno maminky. 

                        

 


