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   AŤ ŽIJÍ MAMINKY A MAMINKY NAŠICH MAMINEK 
 

Svátek maminek je vždy druhou neděli v květnu. Původ tohoto svátku pochází z USA. 
V Československu  se o  oslavy Dne matek zasloužila dcera T.G. Masaryka  Alice. V padesátých letech 
byl nahrazen Den matek Mezinárodním dnem žen. Od devadesátých let minulého století je tradice 
Dne matek obnovena. 

Maminka    Jiří Žáček 

Ze všech lidí mám nejradši maminku. Než jsem se narodil, devět měsíců jsem vyrůstal v jejím těle. 
Možná proto mi tak rozumí. Mohu se jí svěřit se vším. Když mi někdo ublíží, vezme mě do náruče a je 
mi zase dobře. Vím, že maminka udělá všechno, co může, abych byl šťastný, proto se snažím, abych jí 
dělal radost.  

K čemu jsou holky na světě?  
Aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký. 
Aby nás měl kdo pohladit a povědět nám pohádku, proto jsou tady maminky,  
aby náš svět byl v POŘÁDKU. 
 
 
Popovídejte si s dětmi – 

- Co znamená pojem rodina, domov 
- Kdo patří do vaší rodiny a jak se jmenuje, vysvětlete příbuzenské vztahy 
- Prohlížejte si společně fotografie 
- Vyprávějte dětem, jak jste se seznámili s partnerem – ukažte fotografie ze svatby 
- Vyprávějte dětem, jak to bylo, když se narodily, říkejte jim o jejich batolecím období, zážitky 

než začaly chodit do MŠ 
- Zkuste s dětmi vymyslet různá oslovení maminky – mamka, matička, maminečka, mamulka… 

 
 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10289334242-povidani-o-mamince-a-tatinkovi 

 

Maminka musí zastat hodně práce – když se narodí miminko, stará se o něj – řekni jak? 

Maminka se zvládne také starat o domácnost a celou rodinu – vzpomeň si, co všechno mamka dělá? 

Aby naše mamka nebyla hodně unavená, můžeme jí pomoci – řekni jak? 

Jak máte rozdělené práce v rodině? 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10289334242-povidani-o-mamince-a-tatinkovi


 

 

 

 



- Jakým písmenem začíná slovo MÁMA 
- Vymyslete jiná slova, která začínají na toto písmeno 
- Obtáhněte tužkou písmeno M, napiš do řádku další písmenka M 
- Zkus napsat podle vzoru slovo MÁMA 
- Vybarvi maminku na obrázku 

 

 

 

 



 

Vyjmenuj, kteří členové rodiny jsou na obrázku 

 

 

 

 

 

 

 



Vybarvi očíslované části obrázku rodiny podle návodu, ostatní vybarvi dle své vlastní fantazie. 

1 – modrá, 2 – hnědá, 3 – červená  

 

 

 

 

 



Maminka uvařila polévku – nakresli tužkou podle vzoru páru, která stoupá z hrnce 

 

 

 



Maminka, kromě toho, že pracuje hodně doma, chodí i do zaměstnání – rozhovor s dětmi - 

- Kde pracuje maminka? 
- Kde pracuje taťka? 
- Proč chodí dospělí do práce? 
- Jaká povolání ještě znáš? 
- Čím bys chtěl být, až vyrosteš? 

HÁDANKY: 
1. Podle módní novoty šije kabát, kalhoty.             (švadlena) 

Řekni – co všechno může být kulaté jako knoflík? 

2. Za volantem sedí, na dálnici hledí. Pomeranče a fíky dováží nám z Afriky.             (řidič) 

Řekni – co všechno ještě může řidič vozit? Jaké dopravní prostředky může řídit? 

3. Když vás někdy v krku pálí, vosa štípne, svíčka spálí, odřete se pádem z výše, kdo vám léky 
předepíše?       (lékař) 

Řekni – jaké potraviny  bychom měli jíst, aby naše tělíčko zůstalo zdravé? 

4. Kdo vás učí počty, děti? Od nuly až do deseti, od deseti zpět zas k nule a kdo zkouší u tabule? 
(učitel) 

Zkus se podepsat 

5. Vaří, peče, smaží, dusí, vařečku má, tu mít musí. K téhle práci je prý nutná. A už jezte, ať vám 
chutná.        (kuchař) 

Procvičte sluchovou paměť:   

Míchám, míchám těsto a přidám do něj mouku…mouku, cukr…..mouku, cukr, máslo……mouku,cukr, 
máslo, vajíčko…..postupně přidáváme různé přísady a vše opakujeme 

Hra Na číšníka – slalom mezi židlemi s táckem + jablíčkem v ruce 

 

 

 

 

 

 

 



Zedník postavil dům a ty ho podle návodu vybarvi 

 

 

 

 

 



Zahraj si na malíře a dokresli tulipány pro maminku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybarvi korálky pro mamku a spočítej kolik jich je 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teď si procvič s mamkou prstíky, aby byly šikovné při skládání a vyrábění z papíru 

1. Prsteník a malík odpočívá  -  ruce proti sobě 
- Palce se dotýkají  špičkami 
- Ukazováky se dotýkají špičkami 
- Natažené prostředníky se dotýkají 
- Prsteníky a malíky jsou ohnuté 

Účinek: zklidnění nervové soustavy 
2. Palce si povídají - 
- palce špičkami k sobě 
- dlaně od těla 
- nádech – tlačíme palce k sobě 
- ostatní prsty napjaté 
- výdech – uvolnit 

Účinek:celková vitalizace organismu  
3. Okénko  
- Špičky palců a ukazováků se dotýkají 
- Dlaně směřují od těla 
- Prsty jsou rozevřeny 
- Palce a ukazováky tlačíme k sobě 

Účinek: posílení organismu 
4. Zobáčky – 
- Palce natažené – ukazováky na ně bříšky klepají 
- Postupné vystřídání všech prstů 

Účinek:  zvýšení pohyblivosti prstů 
5. Tanec dlaní –  
- Dlaně tiskneme k sobě 
- Ruce protáčíme – prsty pravé ruky od těla, prsty levé ruky k tělu  -  10x 
- Uvolníme 

Účinek: při únavě, nedostatku energie 
6. Tanec prstů –  
- Spojíme prsty pravé a levé ruky bříšky 
- Spojíme dlaně 
- Oddálíme dlaně a dotýkají se pouze bříšky 

Účinek: zlepšuje mozkovou činnost 
7. Zajíček –  
- Přiložte k sobě špičku palce, prostředníku a prsteníku 
- Ostatní prsty jsou napnuté 

Účinek: rozvíjí vnitřní vyrovnanost 

 

 

 



Vyrob si z papíru domeček a nakresli do něj členy své rodiny 

 

 

 

 

 



Zkus složit mamce k svátku tulipán 

 

 

 

 

 

 



V obrázku je začarovaná písnička – poznáš která to je?  Zazpívej jí mamince. 

 

 

 
Teď dej své zlaté mamince velkou pusu, obejmi jí, poděkuj, že si s Tebou hrála a povídala a zeptej se 
jí, s čím bys jí mohl(a)  pomoci. 
 
MĚJTE SE HEZKY, SNAD SE BRZY VŠICHNI SEJDEME !!! J 


