
Týdenní blok – Maminka, rodina
11.-15.5.2020

Den matek se slaví druhou neděli v květnu. V tento den se maminkám dávají kytičky, přáníčka nebo pro ně 
děti vyrábějí drobné dárky.

Svátek je ideální příležitostí popovídat si o:
- Kdo je to vlastně 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?
- Jak se moje maminka jmenuje, jak jí říkám já, jak tatínek, jak babička…
- Kde maminka pracuje a co v zaměstnání dělá?
- Jak mamince pomáháme, jak se o nás maminka stará?

Můžeme z domova donést fotografie maminky a tatínka, když byli malí, a vzájemně si je prohlížet. Děti 
dostanou úkol – zeptat se maminky a tatínka na nějakou příhodu z dětství. Jaké hry rodiče v dětství hráli? Co
hrála ráda maminka a co tatínek? Můžeme si společně nějakou hru zahrát. Jak se to stane, že se z holčičky 
stane maminka? Jak se to stane, že se z maminky stane babička? Jak se to stane, že se z tatínka stane 
dědeček?

Jaká byla maminka, když byla malá?
S dětmi si můžeme říkat říkanku:
Víte, že každá maminka bývala jednou malinká?
Den za dnem jako malý klíček
povyrostla vždy o kousíček.
A dneska je z ní velká máma, co se tu musí trápit s náma.

Jak jsem se narodil
Děti si z domova přinesou svatební foto rodičů, u nesezdaných párů foto matky a otce a svoji fotografii, když
byly miminka.

• prohlížení fotografií, komentář dětí k vlastním fotografiím, vytvoření nástěnky s fotografiemi
• co si pamatujeme, když jsme ještě nechodily do školky, nebo co nám o batolecím a novorozeneckém 

období říkali rodiče

Aktivity
V komunikačním kruhu si s dětmi povídáme, co která maminka dělá, s čím dětem pomáhá. Následně dětem 
ukážeme plátěný pytlík, do něhož předem umístíme několik předmětů (jejich počet by měl odpovídat počtu 
dětí). Každé dítě si z pytlíku vytáhne jeden předmět. Jakmile mají všichni v ruce jeden předmět, vyzvěte 
jednotlivce, aby vám daný předmět popsali a rozhodli, zda se k obdarování maminky hodí. Pokud nikoli, 
vyzvěte děti, aby rozhodly, jestli by z předmětu mohl mít radost někdo jiný.
Po skončení aktivity si shrneme, které předměty slouží k obdarování, a povídáme si na téma „mít rád, udělat 
radost“. Závěrem je vhodné, aby si děti drobný dárek či přání vyrobily a darovaly maminkám.

Dětem můžeme pustit pohádku – Požárník Sam - Den matek
https://www.youtube.com/watch?v=82BKzA5cbMg

Dětem můžeme pustit naučný pořad Kostičky – Moji lidé
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1011539224-kosticky/200327275160056-moji-lide/titulky

Můžeme si s dětmi zatančit u písně Dáda Patrasová – Diskoškolka Pusa
https://www.youtube.com/watch?v=rwNVr0Vx2xI
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Hádanka
Je moc krásná, rád ji mám.
Milá, hodná, tu já znám.
A nad její pohlazení, v celém širém světě není.
(Je to maminka).

Říkanka (s ukazováním prstů)
To je máma (děti ukazují palec),
to je táta, (děti ukazují ukazováček),
to je bába, (děti ukazují prostředníček),
to je teta, (děti ukazují prsteníček),
to je vnouček, malý klouček, (děti ukazují malíček).

Básničky

Přáníčko pro maminku
Chci ti popřát, maminko,
starostí jen malinko.
Za to štěstí, lásky dost.
Dám ti přání pro radost.

Co je pro mě maminka
Maminka,to je můj polštářek pro sladké spaní.
Maminka, to je můj korálek, co nikdy nepustím z dlaní.
Je to můj medvídek, veselá pohádka i lžička medu…
Nezlob se, maminko líp to říct nedovedu.

Maminka
V bříšku jsi mě nosila, v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek? Natlučené kolínko?
U všeho jsi vždycky byla, moje sladká maminko.
Za každou tu chviličku, nosím si tě v srdíčku.

Den matek
Každý ví, že na Den matek mají všechny mámy svátek.
Každý proto s květinkou spěchá za svou maminkou.
Kdo mě má rád. Kdo mě má rád jako ty?
Zašíváš mi kalhoty, zahříváš mě, když mě zebe,
dáš mi najíst, když mám hlad, máš mě ráda a já tebe,
já tě mami mám moc rád.

K svátku matek
Když se něco nepovede, i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já Tebe, moje zlatá maminko.

Mamince k svátku
Dnes má svátek moje máma,srdíčko jí z lásky dám,
aby se vždy usmívala,na tváře ji pusu dám.

Dramatické hry:
Zrcadlo
Protože se nám chce maminka líbit, musí se upravit před zrcadlem. Dvě děti stojí naproti sobě. Jedno 
představuje maminku a druhé dítě představuje obraz maminky v zrcadle. Všechno, co maminka před 
zrcadlem předvádí (fénuje si vlasy, češe si vlasy, maluje si oči, řasy, ústa, voní se voňavkou apod.), se odráží 
i v zrcadle.
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Hádání činností, které maminka dělá
Každé dítě si vybere činnost, kterou bude předvádět a ostatní děti ji budou hádat. Např. dítě předvede, jak 
maminka vaří a děti tuto činnost hádají a tak se pokračuje dále, až se všechny děti vystřídají a předvádějí a 
hádají další činnosti (např. jak maminka věší prádlo, jak ho žehlí, jak maminka vysává, umývá nádobí, 
zalévá květiny, jak maminka vozí miminko v kočárku, jak maminka chová miminko, jak maminka čte 
pohádku, jak nás maminka pohladí apod.).

AJ
maminka - mother
tatínek - father
dítě – child
holčička – girl
chlapeček - boy
babička - grandmother
dědeček - grandfather

Pracovní listy – v příloze
- pro malé děti – grafomotorika – namaluj mamince vlasy, vymaluj dle vlastní fantazie
- pro předškoláky – najdi z velkých písmen napsané slovo maminka, obrázek vystřihni a slož, najdi 10 
rozdílů, znáš názvy členů rodiny, spočítej členy rodiny

Použité zdroje:
https://kuliferda.raabe.cz/ 
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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OBRÁZEK VYSTŘIHNI A POTOM SLOŽ
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SRDÍČKA VYBARVI, VYSTŘIHNI, MůŽEŠ JE POUŽÍT NA PŘÁNÍ PRO MAMINKU
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ZKUS OPSAT SLOVA PODLE VZORU
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OBRÁZEK ROZSTŘÍHEJ A ZNOVU SLOŽ
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OBRÁZEK ROZSTŘÍHEJ A SLOŽ
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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VYBARVI DLE VLASTNÍ FANTAZIE
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