
Maminka má
svátek

MOJE
RODINA

Milí tatínkové, pomůžete dětem s plněním
úkolů? 
Dnešní téma je totiž pro maminky, které
budou mít svátek v neděli 9.5.



Rodina je okruh lidí, co si do svých srdcí vidí, 
jež za jeden provaz táhnou, do ohně za blízké sáhnou. 
I když pálí mráz a zebe, spoléháme se na sebe, 
za ruku nás s láskou chytí, i když slunce nezasvítí. 
Rodina je vzácnou knihou, v které k sobě listy tíhnou, 
napsaná je písmem zlatým, upřímnost je slovem svatým. 
Rodina je pro nás darem, teplým létem, něžným jarem, 
jako kvítek s libou vůní, borový les, jež tu šumí. 
Řekou je, jenž čaruje, mráz, jež okna maluje, 
domem, který pevně stojí, dítě, co se ve tmě bojí. 
Pod nohami půda pevná, přátelství, jež zradu nezná, 
hnízdo, kde jsme rádi spolu, u jednoho, že jsme stolu. 
Rodina je základ štěstí, bezpečí a domov se ctí, 
kde nám každý rozumí, zradit, kdo nás neumí. 
Rodina je to, co máme, jen s ní v klidu usínáme, 
a to, jež nás k sobě svádí, lpí v tom, že se máme rádi.

Alena Chudobová
RODINA



 JAK JSEM SE
NARODIL

POVÍDÁNÍ O MAMINCE A TATÍNKOVI

„Loutkový večerníček plný příběhů o tom, co je to
rodina a co je potřeba, aby taková nová pořádná

rodina přišla na svět…….“

https://www.youtube.com/watch?v=P-0AbR3WjHU

klkni na odkaz pohádky



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.

básnička pro maminku



Popros tatínka, ať ti na papír nakreslí velké srdce. 
 Tvým úkolem bude pokládat drobné předměty
/knoflíky, skořápky, semínka.../ na předkreslenou
linii a srdce ozdobit dle fantazie

Překvapení pro maminku
 

Co budu potřebovat: 

Ukaž mamince jak jsi zručný, tvořivý a máš fantazii: 



Dokresli kytičky a obrázek vybarvi



Moje maminka
Dokresli tvář své maminky. Víš, jaké má tvoje maminka oči,
vlasy? Jak se tvoje maminka jmenuje? Obrázek vybarvi.



Dárek pro maminku
Skládání papíru do harmoniky, není vůbec

jednoduché, vyzkoušej to

Snad už se brzy uvidíme ve školce, 
moc se na vás těšíme,

paní učitelky

Dáša a Šárka


