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TÉMA: Moje krásná maminka a moje 

rodina 

DATUM: 8 5. – 12. 5. 2023 

HLAVNÍ CÍLE: Děti malují, lepí, stříhají a vyrábějí dárky 

k různým příležitostem. Seznamují se s Dnem matek. Uvědomují si 

význam role maminky. Pracují s pracovními listy a procvičují 

grafomotoriku podle pokynů paní učitelky. Uvědomění si 



významu rodiny a domova, jako místa, kam patříme. 

Poznávání pravidel společenského soužití. Spoluvytváření 

prostředí pohody.  

 Zpracovaly učitelky: Mgr. Michaela Šůchová a Mgr. Vladimíra Šašková 

RANNÍ RITUÁLY 

„ Rituály ulehčují emoční přesun z jedné aktivity na další nebo z jednoho místa na druhé. Je 

to vlastně taková rutina nabitá významem. Naším osobním, rodinným významem. „ 

 
 
RANNÍ POZDRAV 
Ranní pozdrav v kruhu, zahřátí, posílení, protažení, uvolnění. Jógová dětská sestava 
s básničkou 
 
PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 
Vedeme děti k tomu, aby zvládly spočítat jednotlivé prvky ve skupině, ale aby byly 
schopné vytvořit i skupinu s daným počtem prvků. Před nástupem do školy by mělo 
dítě z geometrických tvarů poznat kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník 
 
ELIPSA 
Místo, kde se scházíme s dětmi a povídáme si na dané téma. Děti se na elipse učí psychické a 
fyzické rovnováze, klidu, tichu, harmonii a koncentraci pozornosti 
 
MONTESSORI KALENDÁŘ A POČASÍ 
Hravou formu se naučíme dny v týdnu, měsíce, roční období i čísla. Kalendář děti přirozeně 
motivuje k učení písmenek a následně čtení.  
 
ENGLISH MOMENT 
Chceme u dětí vybudovat dobrý vztah k cizímu jazyku prostřednictvím her, písniček a 
říkanek. Alespoň chvilku se děti každý den setkají s anglickým jazykem.  
 

 
 
 
 



* Plány a přípravy jsou pouze orientační, vyhrazujeme si proto právo na změnu dle aktuální 
situace ve školce. Zároveň žádáme rodiče, aby dětem předem neprozrazovali, co je daný den 
ve školce čeká za činnosti. Jsou poté ochuzeny o překvapení a snižuje se tím jejich motivace. 
Povídání o vykonaných činnostech naopak uvítáme. 
Děkujeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONDĚLÍ – 8. 5. 
 
 MŠ uzavřena – státní svátek 

 
ÚTERÝ – 9. 5. 
 
 Předřečové dovednosti 
o Rozhovor, co jsme dělali o prodlouženém víkendu?  
o Každé z dětí nám řekne celými větami, co dělal o víkendu. Ostatní děti se mohou 

kamaráda vyptávat, co z vyprávění je zaujalo a chtěly by o tom vědět více. 
 

 Nácvik na besídku 
 VV – dokončení dárečku ke Dni matek 
 Moje maminka – logo chvilka, vnitřní a vnější popis 

o Povídání o tom, jaká je moje maminka. Popis vzhledu, prohlédnutí fotek. Děti se 
učí odpovídat celou větou.  

o Vlastnosti maminky.  
o Vysvětlení rozdílu mezi vnitřní a vnější charakteristikou – úměrně věku.  

 Kdo je to vlastně maminka a tatínek? 

- Až budu velký, chtěl bych být tatínkem, nebo maminkou? Proč? 

- Co všechno musí maminka/tatínek umět? 

- Co se mi na mojí mamince/tátovi nejvíce líbí? 

- Popiš svoji maminku, jak vypadá 

- Co vše tvoje maminka umí? 

- Z čeho má maminka největší radost? A z čeho tatínek? 

- Jaký dárek by maminku a tátu potěšil? 

- Je babička také maminka a dědeček tatínek? 

- Jak se moje maminka jmenuje, jak jí říkám já, jak tatínek, jak babička… 



- Jak pomáháš doma mamince? 

 
Odpoledne:  
 AJ s Jackem 

 
STŘEDA – 10. 5. 
 
 Elipsa – motivace 

o Poslech pohádky o Červené Karkulce – shrnutí příběhu k naší besídce 
o Nácvik besídky 

 
 Divadlo ve školce 

 
Odpoledne:  
 Nácvik na besídku  
 Od 16, 00 besídka 

 
 
ČTVRTEK – 11. 5. 
 
 Elipsa – motivace 

o Básnička pro maminku 
„Moje maminka má svátek, 
Jako vždycky na Den matek.  
Pusu já jí dám, 
Pak se u ní pochovám.“ 
 

 PH píseň „Až já budu velká“ 
 Písničku doprovodíme pohybem 

Až já budu velká, (z bobečku rosteme, ukazujeme, jak jsme velcí) 

bude ze mě selka, (ruce v bok, kroucené pohyby do stran) 

přijďte k nám, já vám dám (ukazuji, pojď rukou) 

plný krajáč mléka, (ukazuji s rukama velký kruh) 

přijďte k nám, já vám dám (ukazuji, pojď rukou) 



plný krajáč mléka. (ukazuji s rukama velký kruh) 

Kyselého nemám a sladkého nedám. (točím s rukama v zápěstí, vyvýšené ruce a 

ukazuji ne, ne) 

Běžte pryč, nedám nic, (ukazuji, běžte pryč rukama) 

já vás ani neznám. (točím s rukama v zápěstí, a ukazuji ne, ne) 

Běžte pryč, nedám nic, (ukazuji, běžte pryč rukama) 

já vás ani neznám. (točím s rukama v zápěstí, a ukazuji ne, ne 

 
 
 AJ s Pavlou 
 Lví očka ve školce! 

 
Odpoledne:  
 
 PL moje maminka 

 
 
PÁTEK – 12. 5.  
 
 Elipsa – motivace 

o Pohádka o mamince 
 ❖ VV – nakresli svoji maminku 
 
Odpoledne:  
 
 Výroba přání pro maminku 
 Rozstříhej obrázky a zkus správně spojit – maminčiny puzzle 

 
 
 
PONDĚLÍ – 15. 5. 
 
 Předřečové dovednosti 



o Rozhovor, co jsme dělali o víkendu? Ostatní děti se mohou kamaráda vyptávat, co 
z vyprávění je zaujalo.   

 
 
 Plavání 

 
Odpoledne:  
AJ s Jackem nebo dětská mensa 

 
 
ÚTERÝ – 16. 5. 
 
 Povídání o rodině 
o Co je vlastně rodina, kdo do ní patří 
o Práce s PL pomáháme si v rodině 

 
 VV – srdíčková razítka 

o Pomůcky: vodové barvy, čtvrtky, role od toaletního papíru 
 

Odpoledne:  
 AJ s Jackem 

 
STŘEDA – 17. 5. 
 
 Elipsa – motivace 

o Písnička Naše rodina – Zpívánky 
 

 Logopedie – trénink vyjadřovacích dovedností 
o Odpovědi na otázky 

 otázky a odpovědi  

 Víš, jak se jmenuješ celým jménem? 

 Víš, jak se jmenují tví rodiče a sourozenci? 

 Bydlí kolem vašeho domu, či bytu, nějací sousedé? 

 Znáš je? Víš, jak se jmenují? 

 Ke komu chodíš s rodiči na návštěvu? 

 

  



 Jak se mohu jmenovat? 

 Každý má své jméno. Jméno máme sice pouze jen jedno, ale rodiče, prarodiče a 

kamarádi nám mohou říkat různě. Pokud se dívka jmenuje Anna, může se jí říkat 

také Aničko, Andulko, Ančí, Aninko, Anduličko, Anče. Jak se může říkat dětem, 

které se jmenují Michaela, Richard, Jaroslav, Jan, Marie,...?  

 

 Hádanky o rodině: 

  

  Maminčina nebo tatínkova maminka je tvoje (babička) 

  Maminčin nebo tatínkův bratr je tvůj (strýc) 

  Dědeček je tvé maminky (tatínek) 

  Tvoje sestra nebo bratr je tvé maminky nebo tatínka   (dcera)  

 

  Náš dům: 

  

  Vyprávěj, kde bydlíš. 

  V paneláku, nebo v domě? 

  Ve městě, nebo na vesnici? 

 

  Jaký je váš dům? 

 

  Velký x malý, vysoký x nízký, jakou má barvu? 

  Máte u domu zahradu, bazén, pískoviště? 

  Kdo staví domy? Z čeho se domy staví? 

  



 

 Co s kým děláš? 

 

 Každý umí něco zajímavého a může to druhé naučit. Třeba i rodiče, prarodiče či 

starší sourozenci dětí umí mnoho věcí. Řekněte, co děláte: 

 

           s tatínkem 

           s maminkou 

           s dědečkem, babičkou,… 
 
 
Odpoledne:  
 Tématické PL 

 Na pracovních listech vás čekají tyto úkoly: 

  

 Obtáhni přerušované čáry domu. Střechu vymaluj červeně a domeček žlutě. Nakresli, 

jak z komína vychází kouř. 

 Najdi v řadě domeček, který je jiný než ostatní. Jiný domek vymaluj pastelkami. 

 Stíny dětí: Pokud jsi kluk, vymaluj všechny chlapce. Pokud jsi holka, vymaluj všechna 

děvčata. Spoj děti s jejich stíny. 

 Domácí mazlíčci: Vyber a dej do kroužku zvířátka, která můžeme mít v bytě jako 

domácí mazlíčky. Zvířátka vymaluj pastelkami. Máš domácího mazlíčka? 
 

 
ČTVRTEK – 18. 5. 
 
 Elipsa – motivace 

o Rozklad slov na slabiky, rytmizace 
o Sestavení slov máma a táta z PET víček 
o Pantomima – jak chodí dítě, dospělý, starý člověk, praní a sušení prádla, vaření, 

nákup, apod.  



 
 
 AJ s Pavlou 

 
Odpoledne:  
 

 pohybové ztvárnění říkanky: 

                    Co ta očka vidí,                                              – rozhlížíme se kolem sebe 

                    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 své tělo 

                    na zeleném kopečku.                                   – „kreslíme domeček“ 

 VV – pampeliška 
o  Pomůcky: vidlička, temperové barvy, čtvrtka 

 
 
PÁTEK – 19. 5.  
 
 Elipsa - motivace 

o Co je to rodokmen 
 

 ❖ VV – family tree 
o Pomůcky: nůžky, barevné papíry, čtvrtka, voskovky, předkreslený kmen stromu 

 
 
Odpoledne:  
 
 PČ – kytice růží 

o Pomůcky: tempera, třpytky, noviny, barevná čtvrtka, lepidlo, nůžky 
 

 
 
 


