
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 22 pro týden od 3. do 7. května 2021 

téma: KDYŽ VŠECHNO KVETE / Maminky mají svátek 

 

 vedeme děti k pohybu – nové pohybové hry, cviky z jógy, překážkové dráhy 

 učíme děti házet létajícím talířem, házet míčem na koš 

 procvičujeme skok do dálky (skoky do písku) 

 při procházce nalézáme nové cesty, které vedou k danému cíli 

 slovně popisujeme cestu, kterou jsme šli 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – povídání o maminkách – co pro nás dělají, jak jim pomáháme, 

vyjádření citů ke své mamince, z čeho mají maminky radost... 

 povídáme si o tom, jak je důležité mít hezký vztah k lidem, jakou moc má úsměv, jaké jsou vztahy v 

rodině, proč používáme slůvka „prosím“ a „děkuji“ 

 procvičujeme grafomotoriku – „Kytička pro maminku“ (viz pracovní list č. 1) 

 skládáme puzzle, hrajeme domino, pexeso, kloboučku hop – učíme děti přijmout prohru 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, otáčení oblečení z rubu na líc, jeho ukládání do 

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků, samostatnost při osobní hygieně a používání WC 

 učíme se vázat kličky 

 upevňujeme správné držení tužky, nůžek, příboru, správné sezení na židli, udržování čistoty při 

stolování, pomoc při přípravě jídla, při úklidu hraček, při prostírání stolu... 

 poznáváme hlásku na začátku slova a zkoušíme poznat hlásku na konci slova – pes, mrak, dům... 

 procvičujeme zrakové vnímání – čím se liší dvojice obrázků, najdi pět rozdílů 

 kreslíme portrét – zachytit detaily „Moje maminka“ 

 vyrábíme přání (srdíčka, kytičky apod.) mamince ke „Dni matek“ kombinací různých technik – 

vystřihování, lepení, kreslení… (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 procvičujeme výslovnost např. básničkou „Kytička pro maminku“: 

Kytička je bílá, 
maminka je milá. 
Ke kytičce přivoníme, 
k mamince se nakloníme. 
Hubičku jí dáme, 
že ji rádi máme. 

 

Přejeme vám hodně zábavy, radosti a pěkných společných zážitků při plnění všech úkolů. 

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující straně.) 



Pracovní list č. 1 

„KYTIČKA PRO MAMINKU“ 


