Už je to dlouho, co jsme se neviděli a je nám po Vás moc smutno, zkuste si
zavzpomínat na školku s naším pozdravem.
Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den! Ruce máme na tleskání a
nožičky na dupání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem!

Brzy bude mít někdo vzácný svátek, víte kdo to je?
Napovím Vám hádankou
Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje, odpovídá na otázky, dává pusy z
velké lásky. (kdo je to?)
Maminky budou mít svátek, kterému se říká - Den matek.
A tak se Vás zeptám..
• víš, jak se jmenuje maminka
• co všechno dělá maminka doma, kam chodí do práce a co tam dělá
• kdo bydlí u nás doma, jak se jmenují
Úkol – namaluj nebo nakresli obrázek – Moje maminka
Kreslíme si maminku
Pro každé dítě je právě jeho maminka tou nejkrásnější. Zkusíme zapojit fantazii
malých umělců a vytvořit maminčin obraz.
Aktivita je v doprovodu říkanky.
Hlavu zvládnu jedním tahem, ofinka ji ozdobí, jedno oko, druhé oko, pusinka se
nezlobí. (kreslíme ovál, děti naznačí ofinu dle své fantazie, postupně nakreslíme
obě oči, rozesmátá ústa)
Všechno mojí mamince sluší, přičaruji obočí, Nesmí chybět nos a uši, než se
vlásky zatočí. (kresba nosu dle fantazie dětí, kresba obočí, uší, nakonec
nakreslíme vlasy)

Podívám se z větší dálky, obrázek je hotový. Aby obraz zarámoval, za úkol dám
taťkovi. (malíř mírně odstoupí, prohlíží si dílko, tleská v rytmu, kolem obrázku
nakreslí rám)
Úkol - Slovo máma v tučném rámečku rozstříhat po čáře, přikládat na volná
okýnka podle předlohy slova v horním rámečku, přilepit. Můžete si vytisknout,
kdo nemá možnost, může „vyrobit ručně“.
Dítě si procvičuje jemnou motoriku při manipulaci s písmenky, seznamuje se se
symboly – písmeny, která přikládá správným směrem.

Překvapení pro maminku
Už se to chystá, nastal velký zmatek. A co, že se to děje? Maminky dnes mají
svátek. Kačenka to dobře ví, mamince by hezký dárek chtěla taky připravit.
Pastelky, nůžky, papír i lepidlo, jen aby se Kačence všecko dobře povedlo. Z
papíru veliké srdce chce udělat, hezky ho vyzdobit, mamince dát. Kačenka je
dnes tak potichu, diví se za dveřmi maminka. Kačenka vykoukne ze dveří, tiše
jde po špičkách a rukama za zády mává. Přistoupí k mamince, svůj dárek jí dává.
Maminka se raduje. Hned večeři velkou chystá, pak se dlouze hoduje.

Práce s pohádkou
Kdopak měl svátek?
Připravila Kačenka nějaký dárek pro maminku?
Měla z něj maminka radost? Co za to Kačence připravila?
Víte, jak se jmenuje vaše maminka?
Jakou má barvu vlasů, délku vlasů?
Už jste jí daly nějaký dárek?
(Dbejte na odpovědi celou větou.)

Bohužel jsme letos s dětmi nemohli nacvičit besídku pro maminky, tak si
můžete představit, jak ta vaše zlatíčka recitují 

Úkol - Dokresli mamince vlasy a vybarvi obrázek
Rozvoj jemné motoriky pomocí grafického prvku

Úkol - Básnička s kreslením
Rozvíjíme u dětí vizuomotorickou koordinaci v doprovodu básničky.

Nakreslíme knedlíček,
kolem spoustu kuliček.
Napíchneme na tyčku,
pro maminku kytičku.

Logopedické hádanky
Hádanky ve formě veršů upevňují výslovnost hlásek a současně rozvíjí u dětí
smysl pro rým, rytmus a jazykový cit. Nejprve s dětmi projděte obrázky,
doporučuji u menších dětí i vícekrát.

Úkol - Postavte společně figurky – naše rodina.
Můžete stavět z dupla, lega, dřevěných kostek....

Úkol – Pojmenuj členy rodiny

JÁ A MOJE RODINA
Na obrázcích vidíš tři rodiny, každá je jiná. Jak vypadá Tvoje rodina? Nakresli
svou rodinu a pojmenuj členy rodiny, nezapomeň na zvířátka, to jsou také
členové rodiny.

Úkol - Povězte si básničku s pohybem
Co ta očka vidí, (rozhlížíme se kolem sebe, ruku máme nad obočím)
vidí, vidí lidi. (vzájemně na sebe ukazujeme)
Tátu, mámu, holčičku, (počítáme na jedné ruce)
kluka, dědu, babičku. (počítáme na druhé ruce)
Spolu bydlí v domečku (obejmeme svoje tělo)
na zeleném kopečku. („kreslíme kopeček“)

Tak a jsme na konci, snad se Vám sešitek líbil a brzy nám ve školce ukážete, co
jste se naučili a co jste vytvořili.

