
Téma: Maminka má svátek 

Datum: 4.5. – 7.5.2020 

Celé své srdíčko, 

chci ti dát, matičko! 

Za tvou lásku, za tvou starost, 

chci ti dělat samou radost. 

 

Ahoj děti, zdraví vás školka a naše Sluníčko.  

Víte, kdo má tento týden svátek? Přece MAMINKA.  

V neděli slavíme Den matek!!! 

 

Jaká je vlastně vaše maminka? Zkuste zavřít oči a maminku si v hlavičce vybavit. 

Můžete ji popsat? 

Jakou má barvu vlasů a očí? Má vlasy krátké nebo dlouhé? Nosí culík? Je malá nebo 

vysoká? Co nejčastěji nosí za oblečení?  

Jak se vaše maminka jmenuje? Co dělá, když vy jste ve školce? Jaké má ráda jídlo? 

Jakou má ráda barvu? Co ráda dělá? 

Zvládli byste svoji maminku nakreslit? Obrázek klidně doneste ukázat do školky, až 

se tam zase sejdeme 

Můžete si zahrát i veselou hru Jak se maminka tváří, když je…(veselá, smutná, 

rozzlobená, unavená, naštvaná, šťastná, hladová, vyděšená, spokojená …) 

Všimli jste si někdy, kolik práce musí maminka doma udělat? Vaří, pere, žehlí, 

uklízí, myje nádobí, vysává … Jestlipak jí pomáháte? Zkuste si zahrát hru, předveďte 

nějakou činnost, kterou maminka doma dělá, a ostatní zkusí hádat, co jste předvedli.  

Tento týden bychom se ve školce učili nějakou básničku a písničku pro maminku, 

kterou byste jí pak doma mohli říct a zazpívat, a vyráběli bychom pro ni nějaké 

přáníčko, ale to vy určitě zvládnete i doma. Poproste tatínka nebo staršího sourozence 

a pusťte se do toho. 

 



Udělejte si s tatínkem či třeba s babičkou procházku do přírody a natrhejte mamince 

hezkou kytičku. Určitě jí udělá velkou radost.  

 

 

 

 

 

 

Můžete se také maminky zeptat, jestli má nějaké oblíbené místo, nebo kam by se 

chtěla podívat, a vyrazte na výlet. 

Níže si můžete vytisknout omalovánku, vyzkoušet pracovní listy a dotazník o 

mamince. Mějte se moc hezky a užijte si tento týden 

 

Zdroje:  

cz.pinterest.com 

youtube.com 

predskolaci.cz - náměty a inspirace pro učitelky a učitele 

 

 

Dotazník o mamince 

Moje maminka se jmenuje:…………………………………………………………… 

Oblíbená barva maminky je:………………………………………………………….. 

Oblíbené maminčino jídlo je:…………………………………………………………. 

Maminka vždycky říká:……………………………………………………………….. 

Maminka vaří nejlepší:………………………………………………………………... 

Maminka se směje, když:……………………………………………………………… 

Maminka má strašně ráda:……………………………………………………………... 

Mám ráda maminku, protože:………………………………………………………….. 



 

  

 

 







  





 



 



 

 


