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UČÍM SE S MÁMOU A TÁTOU 
 

Jak bychom to dělali ve školce? 
 

1. Nejdříve bychom se svolali do kroužku 
"Ať jsi holka nebo kluk, uděláme spolu kruh, naučím tě chodit, stát, pojď si s 

námi, pojď si hrát. Zatleskej a zadupej, kamarádovi ruku dej." 

 

2. Poté bychom si procvičili správné dýchání a jazyk: 
• nádech a výdech, jako když maminka upeče výbornou voňavou bábovku 

• artikulační cvičení: HOUPAČKA-vyplazovat jazyk a olizovat  spodní a horní 

ret, MLSNÁ KOČIČKA-olizovat rty dokola, SEKAČKA-uvolnit jazyk a 

pohybovat s ním doleva a doprava, MLASKÁNÍ-mlaskat a dělat "mňam, 

mňam", PUSA-poslat pusinku mamince, SPÁLENÝ PRST-foukat si na prstík 

 Nyní bychom se naučili pár jazykolamů 
• "Barva, larva" 

• "Drbu vrbu" 

• "Na cvičišti čtyři svišti piští" 

• "Cinky, linky-konvalinky" 

• "Anděla viděla anděla" 

 

3. Popisovali bychom si maminku a vše spojené s ní 
• "Děti, jaké vlasy má vaše maminka?" (dlouhé, hnědé,...) 

• "Jaké oblečení maminka nosí?" "S čím doma mamince pomáháte?" 

• "Čím vždycky uděláte své mamince největší radost?" 

• "Jaká je vaše maminka?" (hodná,...) 

4. Pověděli bychom si, co je to svátek matek a naučili bychom se 

pro maminku básničku 
• "Děti, 10. května slaví všechny maminky na celém světě svátek, a víte 

proč? Protože máme své maminky moc rádi, hezky se o nás starají a i já, i 

když jsem dospělá, tak maminku také potřebuji. Tímto svátkem děkujeme 

maminkám za jejich starost o nás. My se proto naučíme krásnou básničku, 

která všechny maminky potěší" 

 

MAMINKA 
V bříšku si mě nosila, v kočárku mě vozila. 

Pamatuješ první zoubek? Natlučené kolínko? 

U všeho jsi vždycky byla, moje sladká maminko, 

za každou tu chviličku, nosím Tě v srdíčku. 
https://www.pinterest.com.mx/pin/599752875347851300/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/599752875347851300/
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5. Tady máme pracovní list-kytička pro maminku: děti by si 

kytičku pojmenovaly, obtáhly a nakonec i vybarvily 

 

 
 

Nakonec bychom na louce nasbírali několik kytek a travin a 

uvázali maminkám kytičku pro radost.  
https://www.pinterest.co.uk/pin/516014069786593703/ 

https://www.pinterest.co.uk/pin/516014069786593703/

