
Můj domov, moje rodina, maminka má svátek 

Pondělí  4.5.2020 

1. Povídej si a hledej v mapě 

- Jak se nazývá náš kontinent? - ukažte si ho na mapě 
- Jak se nazývá naše země? - ukažte si jí na mapě 

Naše město, vesnice - povídej si s maminkou, tatínkem, babičkou o městě (vesnici, kde žijeme) 
- běžte na procházku a koukni se, kde máte obchod, poštu, kostel, školu,… 
- řekněte si spolu, na co jsou budovy určené (v obchodě nakupujeme potraviny, na poště posíláme dopisy,

…) 
- jaký je rozdíl mezi velkým a malým městem (výhody x nevýhody) 
- jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí (výhody x nevýhody) 

 



2.  Dokresli dům 
Dokresli dům podle předlohy, dům vybarvi. 

 

3. Nakresli Váš dům. 



Úterý 5.5.2020 

1. Nakresli svoji rodinu. 
- povídej si o Tvé rodině, jak se jmenuje maminka, tatínek, bratříček, sestřička,…. 
- rodinu nakresli 

Pokud máte doma špachtle, můžete si špachtle natřít temperovou 
barvu, po uschnutí špachtle slepit do tvaru domečku a obrázek na 
špachtle přilepit. 

2. Moje rodina 
- popiš, koho vidíš na obrázku - kdo má jakou funkci v rodině 
- obrázek rozstříhej podle čar a následně zkus složit a zase slepit 



3. Muzikantská rodina 
- nauč se písničku 

1. Táta včera v šatníku zatloukal pár hřebíků. Bum, bum, bum (bouchání kladívky), div nezbořil 
celý dům. 

2. V kuchyni zas maminka, každou chvilku zacinká, pokličkou (bouchání pokličkami), velkou 
nebo maličkou. 

3. Naše malá Monika taky v hudbě vyniká, ta hraje (bouchání skleničkou a lžickou), na skleničku 
od čaje. 

4. I náš Véna ze zvyku umí dělat muziku, panečku (bouchání vařečkami), vařečkou o vařečku. 
5. Když my hrajem do-re-mi, každý pozná, kdo jsme my, jediná (bouchání) muzikantská rodina. 

https://www.youtube.com/watch?v=owOg9PYcaFk 

Středa 6.5.2020 

1. O veliké řepě 
- četba pohádky 
- následné otázky na přečtenou pohádku 

1. Kdo zasadil řepu? 
2. Jaká byla řepa? 
3. Kdo tahal řepu? 
4. Koho si zavolal dědeček na pomoc? 
5. Kdo tahal řepu za dědečkem? 
6. …. 

2. O veliké řepě 
Děti podle obrázku vypráví také pohádku o veliké řepě. 

https://www.youtube.com/watch?v=owOg9PYcaFk




3. Omalovánka 
- vybarvi si omalovánku 
 



Čtvrtek 7.5.2020 

Příprava na den matek (Svátek v neděli 10.5.2020) 

1. Přání pro maminku ke Dni matek 

Pomůcky - temperová barva (červená, růžová), čtvrtka, tvrý papír, nůžky, tužka 
 

1.Vezmemi si tvrdý papír a nakreslíme si 
šablonu srdce. Šablonu vystřihneme. 
2.Vezmeme si čtvrtku, přeložíme jí na půl. 
3.Na vrchní část čtvrtky, asi doprostřed 
položíme šablonu srdce a držíme jí tam. 
4. Do tempery si namáčím prstík, nebo druhý 
konec tužky. A obtiskávám podle šablony. 
5.Když mám dotiskáno, šablonu zvednu. 
6.Dovnitř přání nakreslíme mamince obrázek. 

2. Báseň 
- nauč se básničku pro maminku 

3. Kytice 
- natrhej mamince květiny


