
 

NÁMĚTY NA AKTIVITY  – MILOVANÁ RODINA  

  
Ahoj Žabičky,   

V sobotu byl první máj, jestli pak dal Váš taťka pusu Vaší mamince pod rozkvetlou 

třešní? Tento týden je tradice na Vás, milé děti. V neděli je totiž den maminek. Budeme 

slavit, připomínat maminkách jak je máme rádi, vyrobíme jim dárek.. jen ať si to 

maminky užijou! A pozor, může to být klidně babička, tetička, zkrátka ta žena, která Vás 

vychovává a miluje. ♥ 

Úkol č. 1 – jemná motorika a osvojení tradic 

Kytice, která nezvadne 

Vyrob své mamince dárek ke dni matek. Začni tím, že zapřemýšlíš, kterou barvu má 

maminka nejraději. V té barvě si vezmi barevný papír a zkus ho poskládat tak, jak vidíš 

na obrázku. Potom si nakresli na bílý papír květinky, můžou mít 4 okvětní lístky, 5, 6, 

kolik budeš chtít a klidně si to nakombinuj. Můžeš dodělat i zelené lístečky. Nalep je 

tak, abys vytvořil/-a krásnou kytici. V neděli nezapomeň kytici mamince dát a popřát jí 

krásný den matek.  

 

 

 



 

Úkol č. 2 – předčtenářské dovednosti 

Malované čtení 

Teď si vyzkoušej čtení. Ano, opravdu čtení. Ale budeš potřebovat pomoc dospěláka. 

Popros ho, aby Ti četl tento příběh a Ty zkus „přečíst“ obrázky. Nahraď je správným 

slovem. Kontroluj dospěláka, jestli čte řádka zleva doprava, tak jak to má být. Taky se 

podívej, jestli má stránka své číslo. 

 



 

Úkol č. 3 – grafomotorika 

UČÍME SE PSÁT  

Teď si procvič ruku a vyzkoušej, jak se píšou slova jako máma, táta, babi a děda. Zkus 

napodobit tuto předlohu a nezapomeň na správný úchop tužky, tak jak se to učíme ve 

školce.  

 

 



 

Úkol č. 4 – předmatematické dovednosti, porovnávání 

KDO MÁ KOLIK DĚTÍ? 

Podívej se na obrázek a ukaž, kde je více a kde méně dětí. Nebo že by někde bylo 

stejně? Zkus taky spočítat, jestli je více kluků nebo holčiček.  

 

 

 



 

Úkol č. 5 – logochvilka a paměť 

ZNÁŠ SVOJI MAMINKU? 

Teď je důležité, abys zavřel/-a oči nebo si je klidně zakryl, pokud s Tebou bude dělat 

tento úkol Tvoje maminka. Pokud taťka, můžeš je nechat otevřené. Popros dospěláka, 

aby Ti přečetl otázky. Pokus se je zodpovědět správně a hlavně mluv v celých větách. 

 

 



 

 Úkol č. 6 – hrubá motorika 

ZATANCUJEME SI  

Nechtěl by sis i zatancovat? Doufám, že ano! Tady máš písničku o mamince, kterou si 

pusť a pokus se napodobit tento tanec.  

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I 

 

 

 

 

Připomínáme zajímavé webové stránky:  

http://www.predskolaci.cz/ https://www.detsky-

web.cz/ http://www.sikovny-cvrcek.cz/ 

https://www.hrajeme-si.cz/ 

https://www.tvorivedeti.cz/  

 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  

Přejeme Ti hodně sluníčka a dobré nálady! Můžeš nám výtvory klidně vyfotit a poslat na  

e-mail!   

  

  

 

♥  
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