
Online školka 8 „Všem maminkám“ 

 
 Co Vás čeká v tomto „maminkovském“ díle?  

 Podívejte se na motivační video s p. učitelkami :) 

Odkaz na video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=En9R5QVXZNY 

 

Grafomotorické cvičení s p.uč. 

Zdeničkou 

 Pomůcky: vytisknutý pracovní list (verze bez tisku: 

papír s nakreslenou maminkou s náhrdelníkem) černý 

fix nebo pastelka, barevné pastelky nebo fixy, video-

návod s paní učitelkou Zdeničkou 

 Odkaz na video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qEtf2Wj-KdM 

https://www.youtube.com/watch?v=En9R5QVXZNY
https://www.youtube.com/watch?v=qEtf2Wj-KdM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozkvetlá maminka s p. uč. 

Magdičkou 

 

 

 

 

 

 Pomůcky: základní: bílý papír A4, pastelky můžete také 

použít, když máte: časopis s kytičkami, nůžky, lepidlo, 

různé nálepky kytiček, barevné papíry, vykrajovací raznice 

s jarními motivy, video-návod 
  

 Odkaz na video-návod: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E7hcbV4p1FA 

https://www.youtube.com/watch?v=E7hcbV4p1FA


Básnička s p. uč. Terezkou 

 

  

 

 

 

 Odkaz na video:  

https://www.youtube.com/watch?v=X3aNgK_3IUA 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3aNgK_3IUA


Písnička pro maminku 

 

 

 

 Odkaz na písničku: 

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I 
 

 

Překvapení pro naši maminku 

Tajný dotazník pro naši maminku k svátku: 

 POZOR! K tomuto úkolu nemají přístup naše 

drahé maminky! Je čas na pomoc povolat tatínka nebo 

sourozence, co umí číst a zapisovat naše odpovědi! 

 Pomůcky: vytištěný dotazník, pastelky, někdo na 

pomoc, při čtení a vyplňování otázek  
                                

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I


Všechno o mé mamince:  

 

Mojí mamince je …………………let 

Oblíbená barva maminky je …………… 

Oblíbené maminčino jídlo je …………… 

Maminka vždy říká: 

……………………………………...

……………………………………... 

Maminka vaří nejlepší ………………... 

Maminka se směje, když: 

……………………………………...

……………………………………... 

Maminka má strašně ráda:  

……………………………………...

……………………………………... 

Mám rád/a maminku, protože:  

……………………………………...

……………………………………...

……………………………………... 



Pohádka pro maminky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše milé maminky,  

přejeme Vám všechno nejlepší k Vašemu svátku,  

ať Vám děti dělají jen samou radost. 

Užijte si svůj den a nechte se hýčkat,  

zasloužíte si to!!!  

 

Závěr 

Milé děti, doufáme, že se Vám náš díl pro maminky 

líbil a uděláte své mamince s naší pomocí radost. 

Budeme rádi, když nám zase pošlete vaše fotečky: 

msslunickoslusovice@gmail.com z plnění úkolů, ať si 

můžeme vyzdobit školičku Vašimi fotky, až se v ní 

všichni zase sejdeme a to už brzy 25.5.!!!.  

Užívejte si krásné jarní dny se svou rodinou a 

nezapomeňte na důležité hygienické zásady. 

Opatrujte se a máme Vás moc rády.  

Vaše paní učitelky: Terezka, Zdenička a Magdička. 

 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com

