
                                                                                                                                                                                                

Téma:   Maminky  mají  svátek                                                                                    časový rozsah: 2. květen / 2023  
 

Dílčí vzdělávací cíle Dílčí výstupy (činnosti) Poznámky 

Příprava hudebních a pohybových vystoupení pro 

maminky 

Procvičovat chůzi v rytmu, poskoky v rytmu 

Procvičovat zrakové a sluchové vnímání, rozlišovací 

schopnosti 

Nácvik programu na vystoupení 

Uvolňovací cviky – co maminka vaří, babička pače koláče 

Cviky motivované činností maminky, PH Na věneček 

Zrakové vnímání – čím se liší – dvojice obrázků 

Sluchové – Co slyšíš? – cinkání mincí, sklenic a jiné zvuky 

Přání pro maminku- Obrázek -  lepení , kreslení,skládání, otiskování  

Hra Na kukačku- sluch 

 

Básně a písně o 

mamince 

Prohlubovat citové vazby v rodině, k sourozencům, 

prarodičům a blízkým lidem z okolí dítěte 

Práce s knihou Jana Karafiáta – Broučci, poslech úryvků,prohlížení 

obrázků v knize, sledování z DVD, jak se k sobě chováme, jak si 

v rodině pomáháme, mám rád svou rodinu ,v čem se chceme 

členům rodiny podobat?- chtěl bych být jako … 

Procvičovat správnou výslovnost 

Skládat obrázek jako dárek – barevný obraz 

Pracovní list – šátek 

pro maminku, najdi 

cestu k mamince 

   

Přibližovat dětem význam svátku matek 

KK – rozhovor o mamince, jaká je moje máma – přídavná jména, - 

čím ji uděláme radost? – co je to poslušnost – proč je důležitá – 

pomáháme mamince a dalším členům rodiny? 

Dárek pro maminku – dle své vlastní představy 

Popis obrázku - RODINA 

 

Maminka přišívá 

knoflíky 

Učit děti znázornit lidskou postavu 

Reagovat na dirigentská gesta 

Kresba, malba – Moje maminka, moje babička 

Dárek pro maminku – srdíčko, přáníčko 

Kytka pro maminku – lepení z papírových košíčků 

Baseň „Maminka“,“Pújč mi křídla, „Přišlo jaro do údolí“ zpěv písní 

o mamince 

16.5. – tvořivá dílna  ke Dni matek 

Zvonky na stráni 

Maminka 

Domov 

Poznávání květin na louce i v zahradách – proč se 

lidé obdarovávají? 

Vycházky vesnicí, na louku, - hledání, pozorování, poznávání a 

pojmenování květin, vyhledávání v atlase, encyklopedii 

Bezpečnost při pobytu venku, v lese, kolem MŠ, na školním hřišti  

Reflexní vesty při 

pohybu po vesnici 

 


