Téma týdne: „ MAMINKA“
1. Úkol: Přečtěte, prosím, dětem pohádku

2. Úkol: Práce s pohádkou - sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky, posuzovat slyšené,
samostatně a smysluplně odpovědět na otázku
- zaměřit se na správnou výslovnost











Kdopak měl svátek? (maminka)
Připravil Kačenka nějaký dárek pro maminku? (srdíčko z papíru)
Měla z něj maminka radost? (ano, měla velikou radost)
Co za to Kačence připravila? (dobrou večeři)
Víte, jak se jmenuje vaše maminka?
Co dělá vaše maminka doma? (vaří, pere, uklízí, vytírá, nakupuje, přišívá knoflíky …)
Také mamince pomáháš? Jak? (uklízím v pokojíčku, myji nádobí…)
Popiš svoji maminku (jak vypadá – černovlasá, modrooká, vysoká, štíhlá ….)
Jaká je tvoje maminka – jaké má vlastnosti (milá, hodná, pracovitá….)
Zkuste maminku nakreslit

3. Úkol: Praní prádla - pohybové cvičení
Všechny děti vědí, že dnes maminky perou prádlo v pračce. Ale jak se pralo v dřívějších
dobách? Zapředeme s dětmi krátký rozhovor o tom, jak to bylo dřív, že vyprat prádlo byla
náročná práce.

Máma pere košilku,
vypere ji za chvilku.
Já jí ráda pomáhám,
protože ji ráda mám.

Předklony – pohyb tělem nahoru a dolů

Máma máchá košilku,
vymáchá ji za chvilku.
Máchá, máchá, cáky, cák
zkusíme to taky tak.

Pohyb rukama z jedné strany na druhou

Máma ždímá košilku,
vyždímá ji za chvilku.
Ty se jenom nedívej
a s mámou ji vyždímej.

Kroužíme zápěstím před tělem.

Máma věší košilku,
pověsí ji za chvilku.
Ukaž, jak se natáhneš,
jak vysoko dosáhneš.

Dáme ruce nad hlavu, vypínáme se na špičky, poté si
dřepneme a dotkneme se rukama země

Další cvičení je motivováno jednotlivými domácími pracemi:
 mytí oken – kroužení rukama před tělem
 věšení záclon – výpon na špičky a dřep (uchopení další záclony)
 práce na zahradě, okopávání záhonku - předklony

4. Úkol: Pohybová hra
Po práci si upečeme něco dobrého a při tom si zazpíváme a pobavíme se s celou rodinou.
Uděláme kruh a chytíme se za ruce. Před každým zpíváním se společně domluvíme na
tom, co si upečeme (vánočku, housky, chleba, perníčky…) a co si ohřejeme (ruce, záda,
kolena, břicha, … - procvičíme si části těla). Pak začneme zpívat:
Naše máma řekla,

Krok do středu kruhu

Když ……………………... pekla,

Krok zpět z kruhu

Dáme ……………………. dohromady

Jdeme do středu kruhu s tou částí těla,
kterou si chceme ohřát

Užijem si tepla

Vrátíme se zpět do původního kruhu

Opakujeme tak dlouho, dokud nám nedojdou nápady.

Melodie pro inspiraci:
https://www.youtube.com/watch?v=TsF8cU8ejbo

5.Úkol: Květy dokresli a srdíčka dokonči podle své fantazie.
Nauč se říkanku Úkol pro malé děti – vybarvení velkého srdíčka

6. Úkol: Vybarvi srdíčko barvičkami podle značek – úkol pro starší děti.

7. Úkol: Grafomotorické cvičení – kobereček pro maminku
Dokonči na koberečku horní oblouky a ozdoby pěkně vybarvi.

8. Úkol: Písnička pro maminku
Naučte se jednoduchou písničku na melodii písně Červený šátečku
1.

Nejlepší maminka 3x ll: ta je ta má :ll,
Takovou jako já 3x ll: nikdo nemá :ll,
Tram tarata tatata srdce má ze zlata,
tram tarata tatata ta je jen má.

2.

Nejlepší maminka 3x ll: ta je ta má :ll,
dnes peče koláče 3x ll: jistě mi dá :ll
Tram tarata tatata srdce má ze zlata,
tram tarata tatata ta je jen má.

Karaoke melodie písničky bez slov - https://www.youtube.com/watch?v=hGPhWIjFBT8

9. Úkol: Najdi cestu holčičky k mamince – úkol pro mladší děti

10. Úkol: Maminka přišívá knoflíky
Spočítej mamince dírky v knoflíčcích, vymaluj stejný počet stejnou barvou
Společně s maminkou zkus přišít velký knoflík jako ozdobu na svoje tričko (předškoláci)

11. Úkol: Pracovní činnosti
a) Modelování
Maminky, zkuste s dětmi vyrobit domácí modelínu. Je to jednoduché, nezávadné, příjemné na
dotek a opakovaně použitelné, pokud bude uchovávaná v mikrotenovém sáčku v ledničce. Děti
vám z ní vymodelují pěkný dárek (např. srdíčko, kytičku, šneka, nebo alespoň kuličku).
Vařené těsto na modelování:
150 gramů hladké mouky
300 ml vody
2 lžíce octa
1 lžíce oleje
bretonové barvy dle potřeby (nemusí být)
Tekutiny a barvu smícháme, nalijeme na mouku se solí a vaříme na mírném ohni na pánvi s
nepřilnavým povrchem do ztuhnutí (až se nelepí). Necháme vychladnout.

B) Tvoření z papíru – kytička pro maminku
Pruh papíru asi 10 cm široký nastříhejte na proužky asi 1cm široké, z nich vytvořte kytičky na špejli,
neboje nalepte na papír.

