Ahoj milé děti!!!
Zdravíme taky maminky, tatínky, babičky, dědečky, brášky i sestřičky.

Naši milí předškoláci snad se už za pár dní zase opět uvidíme. Doufáme, že se
zatím máte moc fajn a doma si užíváte.
Tento týden nás čeká téma „Den matek“, protože v neděli budou mít všechny
maminky svátek.
Máme pro vás připravené různé aktivity, budeme si povídat o tom, kdy a jak
vznikl tento svátek a proč jej vlastně slavíme, zacvičíme si nebo si vyrobíme
přáníčko pro maminku.

Tak jdeme na to!

Téma k povídání:
„Den matek“

Pojďme si teď říct, proč
Den matek slavíme a jak vznikl.
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a
mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po
celém světě a vychází z různých tradic. Tento svátek
vznikl v USA už před více než 100 let, přesněji v roce
1914. Obdobné svátky ale existovaly už mnohem dříve, např. ve Starověkém
Řecku se slavil svátek matek a plodnosti.
V Česku se slaví druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým
matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Tento svátek
slavíme, abychom tak vzdali úctu a poděkovali všem maminkám za to, co pro
nás dělají, jak se o nás starají a abychom jim řekli, jak moc je máme rádi.
Obdobou je pak Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu.
Tady se můžeš podívat na pohádku, která má příběh spojený se Dnem matek
https://www.youtube.com/watch?v=82BKzA5cbMg

Nauč se básničku o mamince, abys ji pak mohl zarecitovat
k svátku.
Maminka
Spanilá jak růžička,
dala ti půl srdíčka.
Umí něžně pohladit,
v pravou chvíli poradit.
Jenom jednu každý má,
celý den se usmívá.
Už i měsíc, hvězdičky,
závidí ti hubičky.

Najdi doma nějaký míček a zacvič si s prasátkem Pigy
https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM

Tady si můžeš zazpívat a zatancovat se Štístkem
a Poupěnkou
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFa
ges

Tak co? Jak ti to šlo? Věřím, že určitě skvěle!

Vyrob mamince ke Dni matek
přáníčko. Jak na něj ti poradí
v tomto videu. Můžeš si vybrat ze 3
variant a s jejich výrobou popros
maminku nebo tatínka o pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v
=zyvKB9zmMAc

Přesně takovéto přáníčko si budeš moct vyrobit.

Popros někoho, aby ti přečetl tuto pohádku. Podle obrázků popiš, jak děti na
obrázku pomáhají mamince a s čím vším dalším ještě mamince pomoct
pomůžou. Pomáháš mamince? Jak a s čím?
Chlapec jménem Tomáš bydlel se svými rodiči v malém domku. Měl mnoho kamarádů a rád
si s nimi hrál. Byl vždy veselý, a tak ho měl každý rád. Ale bylo přece jen něco, co mu nešlo.
Nerad pomáhal mamince.
Jednoho dne jej maminka prosila: „Tomáši, pojď mi, prosím, pomoci, mám mnoho práce,
uklidíš nádobí?“
Tomáš odpověděl: „Maminko, já teď opravdu nemůžu, musím si dostavět lego.“
Jindy zase nutně musel malovat obrázek či jít hned ven za kamarády. Pokaždé nemohl kvůli
něčemu jinému. A tak to šlo každý den. Maminka si postěžovala tatínkovi, že jí Tomáš vůbec
nechce pomáhat.
Tatínek přišel za Tomášem a důrazně mu domlouval: „Tomáši, nelíbí se mi, že mamince
nepomáháš. Vůbec nepracuješ. Podívej se třeba na mě. Chodím do práce, pracuji celý den a
mám mnoho povinností a musím je plnit. Ty se nestydíš, že nic užitečného neděláš? Od
nynějška mamince pěkně pomáhej, a budeš mít i nějaké povinnosti. Každé ráno, až se umyješ,
usteleš si svou postel, a pak prostřeš na stůl k snídani. Po snídani opět všechno ze stolu
uklidíš. U večeře to bude platit také. Dále si budeš vždy uklízet sám svůj pokoj a maminka ti
to nebude muset připomínat.“
Tomáš si tatínka velmi vážil a vždy si přál být jako on. Vzal si jeho slova skutečně k srdci a
od této chvíle mamince opravdu pomáhal, a nikdy nezapomněl plnit své povinnosti. Nedělal
to ale rád. Vždy vše udělal rychle, jen aby to měl za sebou a aby si mohl jít hrát.
Ve vedlejším domě bydlela se svými rodiči Anička.
Hned, jakmile vstala, běžela za maminkou a s úsměvem se ptala: „Maminko, s čím ti mohu
pomoci?“

Když mamince pomohla, vesele říkala: „Maminko, já mám vždy takovou radost, když ti můžu
pomáhat. Je to vždy, jako by se mi v dušičce rozlilo takové krásné teplo, nebo jako by se
rozsvítilo sluníčko.“
„To je tím, Aničko, že mi pomáháš ráda,“ odpověděla jí na to maminka.
Tomášovi se zdál jednou zvláštní sen. Procházeli se s Aničkou takovou zvláštní zahradou. V
této zahradě bylo mnoho záhonků. Všechny záhonky byly stejně velké, avšak každý byl jiný.
Některý byl zcela zarostlý plevelem a trávou, některý i bodláky. Jiné záhonky trochu kvetly,
ale byly také zanedbané a zarostlé. Byly tam však i krásně rozkvetlé pěstěné záhonky, na
kterých bylo vidět, že se o ně někdo pilně stará.
K dětem přišel nějaký pán a představil se jim jako zahradník, který se o tuto zahradu stará, a
řekl jim: „Každý z lidí má zde svůj záhon. Jsou to záhony lidského konání.“
Prováděl je zahradou, až došli k jednomu záhonku, na kterém kvetly nádherné květiny
různých barev, velikostí i vůní.
„Toto je tvůj záhonek, Aničko,“ řekl slavnostně zahradník. „Kvete tak nádherně proto, že s
radostí a láskou pomáháš mamince a všem lidem kolem sebe. Jen tento malý plevílek vyrostl
z toho, že jsi jednou mamince odmlouvala.“
Tomáš byl zvědavý, jak asi vypadá jeho záhonek. Vždyť pilně plní všechny své povinnosti a
nikdy na to nezapomíná. Zastavili se u záhonku, na kterém rostlo mnoho květin, avšak kvetly
jen velmi málo.
„To je tvůj záhon, Tomáši,“ oznámil zahradník.
Tomáš se diví: „Jak to, že květiny tak málo kvetou? Vždyť často pomáhám mamince i
tatínkovi a plním si všechny své povinnosti! Jak to děláš, Aničko, že na tvém záhonu je tolik
rozkvetlých květin?“
„Ani nevím, pomáhám mamince.“
„Vždyť já také,“ řekl na to Tomáš.
„Já mám velkou radost, když jí mohu pomáhat, dělám to vždy ráda, a pak je mi moc hezky u
srdíčka,“ doplnila Anička.
„Aha, tak to bude tím! Já mamince nepomáhám rád. Pomáhám jen proto, že mi to řekl tatínek.
Nechci ho zarmoutit, tak všechno, co mi uložil, udělám, ale celou dobu se přitom těším, až si
budu moci zase dělat, co budu sám chtít.“
Moudrý zahradník s úsměvem naslouchal jejich rozhovoru. „Ano, je to tak. Své povinnosti
má člověk plnit s radostí a rád, jinak taková práce nemá velkou cenu. Kdo pracuje a plní své
povinnosti s láskou, ten vše svým konáním povznáší a zušlechťuje. Na jeho záhonku pak
mohu pečovat o nádherné, voňavé květy.“
Tomáš si to vzal k srdci. Ráno, když se vzbudil, nevěřila maminka svým uším, když se
zvesela ptal: „Maminko, s čím ti mohu pomoci?“

Vybarvi správný počet srdíček podle čísel.

Vybravi kytičku a pak ji rozstříhej. Dokážeš ji zase správně složit?

Vystřihni a nalep srdíčka nebo dopis tak, aby se řada správně opakovala.

Pospojuj stejné dvojice květin k sobě. Kytičky si pak můžeš vybravit.

Procvič si ruku a psaní. Opiš správně slova. Víš, co znamenají?

Dokresli mamince vlasy ve směru šipek.

Vystřihni a nalep na papír správné půlky maminky k sobě.

Najdeš, které mamince nese chlapeček květiny?

Dokreslíš mamince korálky tak, abys se korálky správně opakovaly? Na volné
dvě šňůrky můžeš nakreslit korálky podle sebe.

Mějte se krásně děti a brzy u
dalších úkolů na shledanou!

