
Vážení rodiče a milé děti ze třídy Žabiček 
 
vítáme Vás opět v naší školičce na dálku. Celý tento týden budeme oslavovat naše maminky, protože 
mají svátek 9. května 2021, tj. druhou květnovou neděli. Je to nejkrásnější svátek. Děti mohou 
vyjadřovat svou lásku ke svým maminkám ve všech činnostech, které jsme pro vás připravili. 
 
Přejeme Vám, ať si tento týden užijete ve vzájemné radosti a kráse. 
 
Vaše paní učitelky: 
Mgr. Marcela Látalová 
Veronika Siegelová, zástupkyně ředitele pro MŠ 
 

 

TÝDEN: 3. - 7. 5. 2021 
TÉMA: SVÁTEK MAMINEK 
 
 

Den Vzdělávací  nabídka Činnosti 

3. 5. 2021 
Přirozené pozorování blízkého 
prostředí, vycházka do okolí 

Vycházka s pozorováním přírody, objevování 
rozkvetlých barevných tulipánů, omalovánka 
tulipánu 

4. 5. 2021 
Tvůrčí činnosti slovesné, 
literární, výtvarné 

Říkadlo Moje milá matičko, Tvorba dárečku pro 
maminku 

5. 5. 2021 
Společné rozhovory podle 
obrazového materiálu 

Pracovní list Co maminka používá doma při 
práci 

6. 5. 2021 
Činnosti zaměřené na 
porozumění pravidlům 
vzájemného soužití a chování 

Příběh Proč maminka Adámka nechce 

7. 5. 2021 
Činnosti zaměřené k poznávání 
lidského těla a jeho částí 

Cvičeníčko s říkankou Hlava, ramena, kolena, 
palce 

 

Pondělí: Příloha 1 – Omalovánka tulipánu pro maminku, pro každý den, a pokaždé jinak. 
 
Úterý: Příloha 2 – 4 – Říkadlo Moje milá matičko s obrázky, předloha srdíčka k výrobě dárečku pro 
maminku /tvar srdíčka obkreslíme na výkres, vystřihneme, dítě srdíčko ozdobí obtisky prstem, 
namočeným v červené barvě/. 
 
Středa: Příloha 5 – Pracovní list Co maminka používá při práci. 
 
Čtvrtek: Příloha 6 – 7 – Příběh s obrázky Proč maminka Adámka nechce. Po přečtení příběhu si s 
dítětem povídáme, zeptáme se, jak se mu příběh o Adámkovi líbil anebo nelíbil. 
 
Pátek: Říkanka:     HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE, 
                             KOLENA PALCE, KOLENA PALCE, 
                              HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE, 
                              OČI, UŠI, PUSA, NOS. 
 
Podle říkanky ukazujeme jednotlivé části těla, nejprve pomalu a postupně můžeme zrychlovat. 
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Příloha 7 

 

 


