
NÁPADNÍČEK POZNÁVÁ ČLENY RODINY

Ahoj kluci a holky :-) 

máme  za  sebou  čarodějnické  zkoušky,  čarodějné  tance  a  lektvary.
Věřím, že vám s přípravami pomáhaly i maminky. 
Tento  týden,  přesně  9.května,  nám přináší  DEN MATEK.  Máme teď
možnost všem maminkám poděkovat za to, jak se o nás starají. Tento
svátek  mám  rád.  Vždy  vymyslím  něco  milého,  co  moji  maminku
rozesměje. 

ÚKOL: Abychom začali  popořadě, pustíme si pohádku o tom „Jak se
Toník  konečně   narodil“ https://www.youtube.com/watch?v=P-
0AbR3WjHU

Otázky od Nápadníčka: 

1) Kolik členů rodiny bylo v pohádce? Vyjmenuj je.

2) Kdo byl nejstarší?

3) Kdo byl nejmladší?

4) Vezměte si rodinné album a vyjmenujte vaše členy rodiny :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=P-0AbR3WjHU
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ÚKOL: Děti, podívejte se na obrázek a zkuste si s někým z
rodiny  povídat,  kteří  členové  rodiny  na  obrázku  jsou  a
zkuste k nim přirovnat vaše členy rodiny. A pokud se ti to
ještě plete, klikni na video, které ti to zábavně vysvětlí: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2713-struktura-rodiny?
vsrc=vyhledavani&vsrcid=rodina

ÚKOL: Otázky skřítka Nápadníčka. 

1) Co jsou to dvojčata, trojčata nebo paterčata?

(počet dětí, které se narodí mamince v jeden den)

2) Kdo jsou rodiče tvojí maminky?

(babička s dědečkem)

4)Když je tvůj sourozenec kluk, tak je to tvůj? 

(bratr)

5) Kdo jsou rodiče tvého dědečka?

(pradědeček, prababička)
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ÚKOL: Popros někoho z rodiny, ať ti pomůže vyplnit váš RODOKMEN. 

Zkuste  rozdělit  slovo  RODOKMEN na  dvě  slova –  RODO –  KMEN.
Slyšíte tam slovo kmen? Čeho je KMEN součásti? Které rostliny? Ano
správně, STROMU! A proto se často rodokmen ztvárňuje jako STROM,
který znázorňuje pro všechny členy rodiny stejné kořeny. 



Děti,  teď  už  určitě  víte,  že  vaše  maminka,  má  také
maminku  –  vaši  babičku.  A  druhá  babička  je  zase
maminka vašeho tatínka :-) nezamotaly jste se v tom???
Věřím,  že  váš  STROM – RODOKMEN, který  jste  si  s
rodiči vypsali, vás z toho vždy vymotá :-) 

Čím bychom mohli mamince udělat největší radost? 

ÚKOL: Zkuste se třeba naučit krátkou říkanku, která maminku zahřeje u
srdce: 

Mamince 

Když se něco nepovede,
i když zlobím malinko, 
máš mě ráda a já tebe,
moje zlatá maminko.

Fialka

Fialka rozkvetla,
tak krásně voní.
Hlavičku pozvedla,
zvonečkem zvoní.
Nejdříve tichounce, 
pak nahlas na to,
že naše máma, je naše zlato! 

Maminka 

V bříšku jsi mě nosila,
v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek?
Natlučené kolínko? 
U všeho jsi vždycky byla,           
moje milá maminko.
Za každou tu chviličku,
nosím si tě v srdíčku. 



Kytička pro Tebe

Má milá maminko,
nejhezčí z maminek,
ty jsi mě balila
z peřinek do plínek.
Ty jsi mě obula
do prvních střevíčků,
z lásky a vděčnosti
nesu Ti dnes kytičku. 

Pampeliška 

Ani nevíš, mamko milá,
jak jsem ráda, že tě mám.
Přemýšlím už od večera,
co ti k Tvému svátku dám.

Že je moje kapsa prázdná,
to mně vůbec nevadí.
Kdo v svém srdci lásku nosí,
vždy si nějak poradí.

Natrhám ti pampelišek,
těch dukátků ze zlata,
ať dnes všichni lidé vidí,
že jsi také bohatá. 

Úkol: Tak děti,  říkanku pro maminku už umíme? A co
bychom k té říkance ještě mohli mamince dát? 
Určitě by ji udělalo radost hezké přáníčko :-) 
Posílám Vám několik nápadů. Vyberte si, který se vám
líbí nejvíce. 
S písničkou jde tvoření vždy lépe, poslouchejte a
zkuste  se  písničku  naučit  :
https://www.youtube.com/watch?v=V491Zud1fuo

https://www.youtube.com/watch?v=V491Zud1fuo


Otevírací přáníčko se zavazováním – nůžky, látku nebo barevný papír
na  vystřihnutí  srdíčka,  lepidlo,  provázek  nebo  mašlička,  tvrdý  papír,
pastelky. 
 
-  papír  A4  si  přestřihněte  na  půl  a  ohněte  boky  tak,  abyste  vytvořili  dvířka,
vystřihněte z látky nebo papíru srdíčko, nalepte na dvířka a pak teprve prostřihněte
srdíčko  na  půl.  Děrovačkou  udělejte  dvě  dírky  na  protažení  provázku.  Dovnitř
mamince namalujte něco pěkného.    

Otevírací přání s maminkou :-)                       Zápich do květináče: 
- kousky látky, knoflíčky nebo jiné                  - špejle, lepidlo, dvě malá
  ozdůbky, lepidlo, černý fix                              srdíčka z papíru 

Přání s květinami: 
zbytky z ořezaných pastelek nebo knoflíky,
lepidlo, černý fix, na dozdobení mašlička 



                                 
                                                                 
Prošívané srdíčko :-) 
    
- Větší jehlou propíchejte dírky do
   požadovaného tvaru, provlékejte tak, 
   aby se vám výsledek líbil.
   



ÚKOL: A k tomu přáníčku natrhat kytičku? A jakou? Co nám venku 
roste? 
Mám pro vás několik hádanek, které když uhádnete, tak vám napoví.

Každý na to kouká, civí.
Na Jaře se dějí divy-
rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? ………..! 
(Tulipán)

Fialová drobné květy,
všechny včelky se k nim sletí.
Krásně voní do dálky,
hlavně drobné ……..
(Fialky)

Mají rovnou sedm krás,
zná je jistě každý z nás.
Krásně jemné bílé vlásky
mají v louce ………….
(Sedmikrásky)

Nejdřív žlutá, potom bílá,
s chmýřím lehkým jako víla.
Utrhneme pro Elišku,
krásně žlutou ……….
(Pampelišku)

Dlouhý stonek, bílý květ,
co má uvnitř žlutý střed.
Uhádnete za vteřinu?
Mám na mysli………
(Kopretinu)



Děti, rozstříhejte obrázky a nalepte je ve správném pořadí.
Jak rosteme? 



Děti, už jste předškoláci a nejspíš se umíte i podepsat. Zkusíme spolu i
další  písmenka?  Určitě  bude  mít  máma  s  tátou  radost,  když  to
dokážete. 
Opiš na volná políčka písmenka. 



A zasloužená odměna :-) OMALOVÁNKY pro šikovné kluky a holky! 
První omalovánku vymaluj podle čísel 1) modrá, 2) žlutá 3) červená 
Ostatní barvy si zvol sám/a.







Milé  děti  a  milí  rodiče,už  jsme  opět  u  konce
našeho dalšího souboru nápadů. Je na čase také
se podívat ven a protáhnout si tělo. Vzpomenete
si  ještě milí  rodiče,  jaké jste  hráli  hry? Posílám

Vám odkaz,  kde  jich  několik  z  vašeho
dětství  najdete  a  můžete  je  vaše  děti
naučit.  https://tn.nova.cz/clanek/10-her-
ktere-jsme-v-mladi-hraly-porad-znaji-je-
vubec-dnesni-deti.html

Na shledanou příště! :-)
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