
 Ahoj děti, vážení a milí rodiče, 

 

pomalu se loučíme s měsícem dubnem. V následujícím 

měsíci květnu bychom pro naše maminky všichni 

společně v naší mateřské škole přichystali překvapení a 

oslavili tak s nimi jejich svátek - Den matek. 

Jelikož je nyní naše škola zavřená, připravily jsme vám 

zábavné činnosti a nápady, jak tento svátek oslavit 

doma s maminkou. Tatínek se třeba také rád přidá. 

Abyste děti, maminky potěšily, můžete jim vyrobit 

dáreček a ukázat jim, co vše již umíte a zvládáte.  

Určitě jste nezapomněly správně držet tužku nebo 

štětec. Zkontroluj si to podle obrázku. (č.1) 

 Úkol 1. Přáníčko pro maminku  

Vystřihni dvě nakreslená srdíčka. (obr.2)  Obě srdíčka 

co nejlépe a bohatě vyzdob. Určitě máš své barvy, 

pastelky, nůžky, lepidlo. Srdíčka přelož a dovnitř můžeš 

napsat své jméno, pokud to zvládneš. 

Úkol 2. Nauč maminku písničku ,,Mámo, pojď si     

hrát!“ a spolu si zacvičte. (obr. 3) 

Úkol 3.  Posaď se k mamince a povídej jí, co všechno 

maminka dělá (slovesa: pere, vaří, ….)  

Jaká je tvoje maminka (přídavná jména: vlastnosti – 

hezká, pracovitá, hodná, veselá….) 



Zkus hledat opaky (antonyma) – hodná x zlá, veselá 

x……, pracovitá x ……, hezká x ….., vysoká x……atd. 

Úkol 4. Na obrázku (č. 4) najdi a dokresli  

cestu holčičky k mamince. Ještě můžeš celý obrázek 

vybarvit. 

Úkol 5. Pohádka od maminky - Když ti maminka 

přečte pohádku na dobrou noc, zkus ji pak vyprávět 

třeba tatínkovi, sourozenci  - souvislý jazykový projev 

ve větách, odpovídání na otázky. 

Úkol 6. Pozorně si maminku prohlédni, a pak ji 

nakresli. Obrázek vyfoťte a pošlete nám jej na 

emailovou adresu školky ms.dublovice@seznam.cz 

DĚKUJEME. 

Milé děti, i vy se můžete vyfotit, abychom věděly, co 

děláte, jak se máte, jak si hrajete či chodíte na 

procházky. 

Moc se těšíme na obrázky i fotografie a maminka vám 

určitě poděkuje za hezký dárek ke Dni maminek.  

                              Vaše učitelky MŠ Alena a Vlaďka        
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