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Téma: Maminky slaví svátek  

  

Časové období od 3.5. – 7.5.2021 

1. O mamince  

Bylo, nebylo, žila jedna maminka. Tahle maminka měla dvě děti, chlapečka Jakoubka a 

holčičku Josefínku. 

Maminka byla velmi krásná, milá a všichni ji měli rádi, ze všeho nejraději samozřejmě 

tatínek a jejich děti . Jednoho dne se dětí ve školce paní učitelka zeptala, copak doma 

dělá Vaše maminka? Děti se chvilku zamyslely a pak řekly: naše maminka vaří, pere, 

uklízí, stará se o nás, chodí s námi ven, venčí pejska, uklízí klec králíčkovi, chodí do 

práce, vozí nás na atletiku…….. a tak pokračovaly děti jedno přes druhé.  

Bráška se sestřičkou si najednou uvědomili, co všechno ta jejich maminka umí, kolik 

práce, přestože jí tatínek i děti mnohdy rádi pomáhají, musí zastat. Jakoubek 

s Josefínkou se proto zeptali paní učitelky, jestli jim poradí, jak by mohli maminku 

překvapit a udělat jí radost. 

Paní učitelka byla velmi šťastná, když viděla, jaký mají děti zájem a prozradila jim, že 

jednou v roce, v jarní den, kdy už venku všechno kvete, zpívají ptáčkové, létají motýlci, 

slaví maminky svůj svátek.  

A ten velký den se milé děti právě blíží a je skvělou příležitostí rozveselit Vaši maminku 

. Josefínka byla nadšením bez sebe . Vymyslela pro maminku barevné přáníčko, kde 

stálo ,,Pro Tebe z lásky maminko“ a Jakoubek mamince srdíčky pomaloval kamínek, který 

našel na zahrádce.  

Abychom byli přesní, Den matek, tak se tomu svátku říka, se na téměř celém světě slaví 

druhou neděli v měsíci květnu. Když tento den nastal, Jakoubek i Josefínka mamince 

popřáli, předali jí dárky a maminka se rozplakala. Jakoubek se polekal a ptal se: Maminko, 

proč pláčeš, ty jsi smutná? Maminka se na obě děti usmála a řekla: Ale kdepak vy moji 

malí, to jsou slzy štěstí a každá kapička, kterou jsem uronila je plná lásky k vám. Moc 

vám za dárky děkuji vy moje zlatíčka, maminka vás co? ……… a děti jednohlasně 

odpověděly: milujeeeeee . 

Úkol:  

O kterých postavách jsi v příběhu slyšel/la?                                

Co věnovali Josefínka a Jakoubek mamince ke Dni matek?                
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2. Vezmi si obyčejnou tužku a spoj vyznačené tečky, tím dokončíš obrázek 

maminky. Potom si pořádně prohlédni tvoji maminku, jakou má barvu vlasů, očí, 

pusinky, tváří a pokus se obrázek vybarvit tak, aby byl tvé mamince, co nejvíce 

podobný . 
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3. Co se takhle zase malinko protáhnout a naučit novou básničku  

 

Moje maminko (básnička s pohybem)  

 

V břísku jsi mě nosila,         (dáme dlaně na sebe a ukazujeme kulaté břísko před sebou) 

V kočárku mě vozila.            (napodobujeme houpání kočárku, chodíme v kroužku) 

Pamatuješ první zoubek?     (obě ruce nahoru, směrem dolů ukážeme na zoubky) 

Na-tlu-če-né ko-lín-ko?       (ruce v bok, pomalu střídavě zvedáme kolena) 

U všeho jsi vždycky byla,     (do dřepu, hladíme si kolínka) 

moje sladká maminko.           (stále ve dřepu, hladíme si tvářičky) 

Za každou tu chviličku,         (pomalu se zvedáme do stoje) 

nosím si tě v srdíčku.            (oběma rukama si klepeme na srdíčko) 
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4. Písnička pro maminku  
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5. Víš, že tvoje babička je také něčí maminka? Hádej čí pak je to maminka?  

(Ano, tvojí maminky nebo tvého tatínka ) Babička na obrázku ráda plete pro svá 

vnoučátka svetříky, spočítej, kolik je na obrázku klubíček, dál pokračujte dle 

zadání . 
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6. Řiďte se zadáním na pracovním listě .  
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7. VV - papírové přáníčko pro maminku  

 

Pomůcky: nůžky, barevné papíry, pero nebo fixa, lýko, případně nějaká stuha, šablona viz 

níže 

 

 

 

 


