
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne: MAMINKA MÁ SVÁTEK 

 
Ranní kruh 
Jak vypadá moje maminka? 
Co mám na své mamince rád/a? 
Kdo patří do naší rodiny? 
Kde společně bydlíme? 

Cíle 
* Umět vyjmenovat členy své 
rodiny, pochopit některé vztahy 
mezi nimi. 
* Vyjádřit slovně, co pro mě 
maminka dělá a jaká je. 

Čteme dětem 
Honzíkova cesta 
 
příběh z knihy „Ferda a jeho 
mouchy“ 
 

 

Dítě a jeho tělo 
• Kreslíme voskovkou portrét maminky, snažíme se o zachycení reálné podoby, kreslíme detaily jako naušnice, 
korále, řasy, barvu očí, délku vlasů,… Dekorativně ozdobíme rám obrazu. 
• Vyzkoušíme si práci v kuchyni jako maminka - přesypáváme rýži z misky do lahve pomocí trychtýře. 
Koordinujeme ruku a oko, abychom rýži nevysypali. Sledujeme množství, které se vejde do lahve. Vnímáme 
činnost zrakem hmatem i sluchem. 

Dítě a jeho psychika 
• Procvičujeme prostorové pojmy při umisťování člena rodiny do okénka domu ( vpravo, vlevo, před, za, mezi, 
nad, pod, vedle, uprostřed,..) Využíváme i pracovní listy z tabulek Logico Piccolo. 
• Doplňujeme chybějící část do obrázku, hledáme, co v obrázku chybí, co mají obrázky společného – 
procvičujeme zrakové vnímání  
• Hledáme skrytá písmena, stejnou řadu znaků a správný obrys tvaru. 
• Individuálně posuzujeme úroveň výslovnosti hlásek pomocí obrázků, rozhovoru, opakování slov po učitelce. 
• Používáme přídavná jménu k popisu maminky, vyjadřujeme se celou větou. Nebojíme se vyprávět o své 
rodině před ostatními kamarády. Sdělujeme své pocity a názory. 

Dítě a ten druhý 
• Seznamujeme se s prostředím rodiny. Jaké má členy, jaké jsou mezi nimi vztahy. (Sestra mojí maminky je 
moje teta. Tatínek mého táty je můj děda. Syn mojí tety je můj bratranec. …) 
• Oslavujeme naše maminky, které budou mít v neděli svátek. Povídáme si o mamince. Co pro mě maminka 
dělá, jaká je, proč ji mám rád, co mě naučila, jakou činnost s maminkou rádi děláme,… 
• Podporujeme ve třídě kamarádství, snažíme se o klidné prostředí. Děti vedeme k respektování potřeb 
druhého člověka, abychom ani slovem kamarádovi nebo členu rodiny neublížili. 

Dítě a společnost 
• Vyrábíme papírový domeček pro svoji milovanou rodinu. Vhodně volíme kombinaci barev. Dokreslujeme 
okna, dveře, trávu s květinami ( střídáme tulipány s kopretinou – tyto druhy už jsme kreslili ). 
• Hrajeme námětové hry na maminku, tatínka, kuchařku, dědu, miminko. Střídáme se v rolích podle domluvy 
s kamarádem. 

Dítě a svět 
• Uvědomujeme si koloběh života. Ukazujeme si obrázky miminka-dítěte-dospělého-těhotné maminky-
babičky-starého člověka. Doplňujeme koloběh svými zážitky z domova. 
• Pozorujeme a popisujeme živou a neživou přírodu na zahradě u mš a v jejím okolí. Chráníme květiny, stromy, 
živočichy, … 

 

Akce týdne 
 
 
 

Činnosti venku 
Pozorujeme změny v přírodě v jarním období, 
povídáme si, jaké druhy rostlin vidíme. 
Podle počasí hrajeme pohybové hry na zahradě. 

na období od 3.5. – 7.5.2021 



Evaluace 
 

(Zhodnocení: co se mi tomto týdnu povedlo, nepovedlo, na co je potřeba se při činnostech s dětmi zaměřit, 

úspěchy a neúspěchy dětí apod.) 


