
Téma: Máme se rádi s mámou a tátou 
Kde? V malé třídě Berušek                  

Kdy? 10. 5. - 14. 5. 2021 

Cíle: 
➢ získávání poznatků o rodině  
➢ rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti v rodině, vážit si vztahů, vážit si maminky a tatínka, 

sourozenců 
➢ Seznámit se s možnostmi péče o rodinu  

 
Povídáme si: 

➢ Co všechno musí maminka/tatínek umět? 
o Co se mi na mojí mamince/tátovi nejvíce líbí?  

➢ Z čeho mají maminky největší radost? A z čeho tatínek?  
➢ Jaký dárek by maminku a tátu potěšil?  
➢ Jak moje maminka/tatínek vypadá?  
➢ Je babička také maminka a dědeček tatínek?  
➢ Co maminka/tatínek/bratr/sestra rádi dělají?  
➢ Kolik je mamince/tatínkovi/sourozencům let? 

Básnička  

Ze všeho mám nejraději, 
když se máma s tátou smějí. 
Mám je rád a oni mě, 
patříme si vzájemně. 
 
 
 

Prstíková říkanka – ukazujte prstem 
To je táta, (palec) 
to je máma,  (ukazováček) 
to je dědek, (prostředníček) 
to je bába, (prsteníček) 
to je vnouček, (malíček) 
malý klouček.

Pohybová hra  
Cvičíme posilovací a protahovací cviky 
Honička- zachraň svoji maminku
 

Písnička 

Mám rád svoji maminku; Maminko mámo 

Máme vás rádi, mámy a tátové  

Tvoříme malujeme naši rodinu, tvoříme náš dům 

Pracovní list – namaluj do obličejů emoce, namaluj mamince vlasy, barevný diktát – korále pro maminku 

 

 

 



 

Hádanky:  

➢ Vaří, pere, žehlí, šije - koupe děti, hrnky myje, odpovídá na otázky, dává pusu z velké lásky. Hladí mi 

vlásky, tváře i ramínka, nejlepší na světě je moje …………………….. (maminka)  

➢ Řídí auto, kdeco spraví, co ho baví? Fotbal, zprávy. Když se vrací po práci, je pro každou legraci. 

Hodně pracuje, má boty od bláta. Kdo je to? No přece můj milovaný ………… (táta)  

➢ Vlásky bílé jako sníh, na dvorečku slepičky na tváři má stále smích, na nose má brýličky. Kdo nám 

posílá domácí vajíčka? Samozřejmě naše …………………………… (babička) 

➢ Už to není mladý hošík, zrovna plete nový košík. Moc rád chodí na houby, někdy v lese zabloudí. U 

čtení novin říká běda, kdo je to? Náš …………………………………. (děda) 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 





 


