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SLAVÍME SVÁTEK MAMINEK 
V tento den, který připadá na druhou květnovou neděli, obdarováváme maminky 

malým dárkem. A jak tento svátek maminek vlastně vznikl? Kdysi dávno museli 

lidé pracovat daleko od svých maminek. Ale v tento svátek jim zaměstnavatel 

umožnil odjet z práce za svými maminkami. Pojďme tento svátek oslavit společně 

stráveným časem a poznáním jeden druhého. A co tě čeká? Dozvíš se něco nového 

o své mamince, vyrobíme malý dárek a také trochu uvaříme! 

 

1. KVĚTINA PRO MAMINKU 

Jakým dárkem obdarovat maminku? Květina je jedním 

z nejkrásnějších symbolů lásky. Můžete pro svoji maminku vyrobit nebo 

namalovat kytičku nebo dokonce uplést věneček z pampelišek nebo sedmikrásek. 

Každou maminku jistě potěší i krásná natrhaná luční kytice.  



  2. LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM 

A co takhle pro maminku připravit krásnou snídani s pomocí tatínka nebo staršího 

sourozence? Fantazii se meze nekladou - můžete připravit zdravou a veselou 

snídani nebo svačinku se spoustou lásky…  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. BÁSNIČKA PRO MAMINKU 

O MAMINKÁCH JE SPOUSTA KRÁSNÝCH 

BÁSNIČEK. MŮŽETE SI JE SPOLEČNĚ 

PŘEČÍST NEBO I NAUČIT…  

 

Víte, že každá maminka bývala jednou 

malinká? 

Den za dnem jako malý klíček 

povyrostla vždy o kousíček. 

A dneska je z ní velká máma, co se tu 

musí trápit s náma. 

 



4.  POZNÁVÁM MAMINKU 

Maminku vídáš každý den a jistě si myslíš, že ji dobře znáš. Ale věřím, že se o 

mamince dozvíš víc díky připraveným aktivitám! Těšíš se?  

Zkus popsat svou maminku – jaké má vlasy – má je dlouhé, krátké, kudrnaté, jakou 

mají barvu? A jaké má maminka oči a pusu? Popros maminku o její fotografii, když 

byla malá a můžete spolu porovnat, v čem se jí podobáš…  

A víš, jaké je nejoblíbenější jídlo tvojí maminky? Nebo barva? Zvíře? Písnička? 

Pohádka? Popovídejte si společně o tom…  

 

                 

5. SELFIE S MAMINKOU 

Vyfoťte se společně s maminkou a pošlete nám svoje selfie do školky. Moooc se 

těšíme!  

 

 

 



6. ZATANCUJTE SI 

A co takhle si společně zatancovat na vaši oblíbenou 

písničku? Možná se k vám přidá i tatínek nebo 

sourozenci. Užijte si společně radost z pohybu a zpívejte 

si u toho… :o) 

 

                          

 

7. NAMALUJ MAMINKU 

A teď už o mamince víš spoustu dalších zajímavých věcí…. Zkus ji namalovat 

podle toho, jak vidíš svou maminku právě ty…  

 

    

 


