Rozhovory s dětmi
- jaká je moje maminka a proč jí mám rád/a/
- co by mamince udělalo největší radost
- jak mamince pomáhám –(provést konkrétní společné činnosti-utírání prachu, nádobí, pomoc při
vaření, pečení, úklidu domácnosti, úklid svých věcí v pokojíčku.)
- kdo patří do mé rodiny – pojmenovat jednotlivé členy jménem (jak říká mamince tatínek?)
prohlížení fotografií členů rodiny porovnávání fotografií z dětství rodičů a dětí – hledání
podobností
Činnosti a aktivity
- hry „Na rodinu“, „Na domácnost“ – péče o panenky
- jak vypadá moje maminka (nakreslit, namalovat barvou, vymodelovat…)
- kreslíme si maminku podle tzv. kreslícího diktátu, děti pokračují v kresbě tak, jak se říká báseň:
Hlavu zvládnu jedním tahem, ofinka ji ozdobí, jedno oko, druhé oko, pusinka se nezlobí.
Všechno mojí mamce sluší, přičaruji obočí, nesmí chybět nos a uši, než se vlásky zatočí.
Moje mamka parádivá má moc ráda pentličky, tak i já jí zkouším kreslit roztomilé culíčky.
Podívám se z větší dálky, obrázek je hotový. Aby obraz zarámoval, za úkol dám taťkovi.
- co všechno dělá maminka? - cviky, které napodobují činnosti maminky (vaří, pere, žehlí, myje nádobí,
vysává)
- „co dělají rodiče doma.“, „co maminka používá doma při práci“– (pracovní list- viz příloha)
- navlékáme korálky pro maminku (dle možností z různých materiálů – skutečné, dřevěné, z těstovin…)
- Korálky pro maminku – pracovní list – (procvičování geometrických tvarů, počtu, barev – jednotlivé barvy
označeny symboly – sluníčko/žlutá/,jablíčko/červená/,lístek/zelená/-pracovní postup v textu pod
obrázkem)
- „Najdi holčice cestu k mamince“ –(pracovní list – viz příloha)
- vymalovánka „Kytička pro maminku“(viz příloha)
- největší radost jistě udělá mamince vlastnoručně natrhaná kytička!
- grafomotorické cvičení –„Smotej klubíčka“, “Dokresli dort pro maminku“(viz příloha)

Hádanky „Poznáte je?“
Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje, odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky.
(Kdo je to? Maminka) – básničku doprovázíme pohybem
Řídí auto, kdeco spraví. Co ho baví? Fotbal, zprávy. Když se vrací po práci, je pro každou legraci.
(Kdo je to?Tatínek)

