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MoJE MÁMA, MAMINKA
Moje máma, maminka,
taky byla malinká.
S panenkou si ráda hrála,
zpívalají, kolébala.
Kdyžvyrostla, našla tátu,
místo panenky mě má tu.

MAM!NcE
V bříšku jsi mne nosila,
v kočárku mne vozila.
Pamatuješ prvn í zou bek,
natlučené kolínko,
u všeho jsi vždycky byla,
moje zlatá maminko.
zakaždou tu chviličku,
nosím si tě v srdíčku.

U NÁs DoMA
U nás doma bydlí štěstí,
říkala to maminka.
Mami a jak vypadá?
Ptá se malá Julinka.
Nikdy jsem ho neviděla,
tolik bych ho poznat chtěla.
Maminka se pousmála,
nedělala drahoty,
moje malá rozumbrado,
naše štěstí, to jsi ty.

KUcHTíct
Do knihy se koukám,
vejce, cukr, mouka.
Bráška míchá, táta váží,
společně se nám to daří.
Upečeme za chvilinku
koláč s svátku pro maminku.

MAMlNKA
Její hlas mne budí ráno,
ten můj na nívolá,,mámo",
maminečko nejdražší,
mám tě ze všech nejradši.

CO SE LÍSÍ ÍilÁÍÚĚ
Co se líbí mojí mámě?
Celý den se dívá na mě.
Pohladí mě, pusu dá,
je moc ráda, že mě má.

BABlČKA
Nejmilejší tvářička,
to je naše babička.
Šedé vlasy, úsměv, brýle,
neví, co je dlouhá chvíle.
Vím, že taky byla malá,
vypráví mijak si hrála.
Já jíza to na oplátku
dám dnes sladkou pusu
k svátku.

DoMA JE DoilA
Doma je, když mám kam.řt
ke komu se přitulít
Tam, kde bydlí márna s tánl
a sestřičkou rozesmátou
l náš pes a kočka Mína,
se kterými bývá psina-
Co mám doma nejradši?
Nikdo se tam nemraó.

sRDcE pRo Mrl^tllltlxu
Červenou paste!kou
srdíčko maluji,
to srdce červené
mamince daruji.
A víš, proč tob,ě, maminko?
Ať tě potěší malinko.
Ať víš, kdo tě má neffi rád-
běžím ti k svátku puzu dát
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Maminka vaří oběd. Pojmenuj předměty na obrázku.

Ty, které k vaření nepotřebuje, škrtni. Ostatní vybarvi.
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Děti pečou s maminkou koláčky. Nakreslije nejprve rukou ve vzduchu.
Koláčky na obrázku obtáhni prstem a pak obkresli tužkou.

Kolik je malých a kolik velkých? Kterých je víc? Maminku a děti vybarvi.
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Anička nakreslila mamince k svátku srdíčka. Jsou různě veliká.
Nakreslije nejprve rukou ve vzduchu. Dokážeš spočítat, kolik je kterých?

VeIká vybarvi červeně, menší žlutě a nejmenší modře.



13. Moje maminka

Dokresli obličej své maminky. Víš, jaké má tvoje maminka oči, vlasy? Jak se tvoje
maminka j menuj e? Obr ázekvymaluj .

4+ BIo PSY INT \ ffi
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14.U maminky v kuchyni 4+ BIo PSY ENV ffi
Vyber a vymaluj předměty, které potřebuje maminka v kuchyni. Pojmenuj předměty
a řekni, nač a jakje maminkapouživá.
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19. Kolik je členů rodiny?

Spočítej všechny členy rodiny v domečku. Vymalrrj tolik okének s puntíky, kolik
napočítáš členůrodiny. Vymaluj domeček, kdebydlí nejméně lidí.

4+ BIo PSY ffi
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20. Rodinné foto

Dola,esli do rámečku svojirodinu .Obrázekvymaluj. Řekni, kolikčlenů márvoje rodina.

4+ BIo PSY INT \ ffi
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24. Cesta k mamince 4+ BIo PSY ENV INT \ ffi
I]kaž cestu k mamince prstem a potom ji nakresli trržkou. Po cestě potkáš ruzné lidi.
Řekni, jak sejmenuj í a codělají. Postavy vymaluj pastelkami.

O INFRA s, r o., KAFOMETÍK pro matcřskó školy - ROD|NA A LlDÉ, Slařcč 20l6, u,u,w.inli rr-z,cz *--"



25. Jak rosteme

Vystřihni a nalep obrázky ve správném pořadí. U maminky v bříšku, v kočárku...
Obrázky vymaluj.

4+ BIo PSY ENV \ ó ffi
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35. Hračky

Prohlédni si hračky na obrázku a spočítej je. Do prázdného okénka nakresli stejný
početpuntíků, jako je hraček. Vymaluj hračky, kteqichje nejvíc.

5+ BIo PSY \ ffi
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39. Spočítej písmenka

Pojmenuj, koho vidíš na obrázf<u. Vysřihni kartičky s písmenky, sestav slova podle yzonJ
a přilep kartičky lepidlem. Spočítej písmenka ve slovech. Které slovo je nejkratší?
Které slovo je nejdelší?

5+ BIo PSY INT \ ó
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47.Kďoje kdo?

Na obrázku jsou členové rodiny -táta,máma,babička, dědeček, bratr; sestra, teta, stryic.
Spoj každého se správným začátečnim písmenem (T -táta), Pokud jsi kluk, vymaluj
všechny muže.Pokudjsi dívka, vymaluj všechny ženy.

5+ BIo PSY INT \ ffi
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50. Cvičí celá rodina 5+ BIo PSY INT ffi
Prohlédni si obrázky a předveď stejný postoj nebo pozici jako děti na obrázktl Vymysli
i jiné postoje apozice,než jsou naobrázku. Předveď cvik kamarádovi, ktery ho napodobí
stejně.

Metodická poznámka:
Připravíme si prázdné, čisté PET láhve pro provedení někteých cviků.
Pracovní list si nakopírujeme, jednu kopii rozstíiháme a děti přikládají rozstříhané obrázky
na předlohu. PL nakopírujeme 2x,rozstííháme a děti hrají s obrázky pexeso.
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o babičce a děděčkovi

Dopis pro babičku
Dagntar Vysocká

Moje milá babičko,
posílám ti psaníčko.
I když jsi to slíbila,
dlouho jsi tu nebyla.
Co je s tebou, babičko?
Nestůněš snad maličko?
Přij eď, prosím, brzy k nám,
já se tě snad nedočkám!

Kytička pro dědu a babičku
Eva Hurdová

Chci připravit kytičku
pro dědu a babičku.
A protože nejsem líný,
doběhnu pro kopretiny.
Na louce jich roste dost,
kvetou lidem pro radost.

Hádanky

Svoje dítko k srdci vine.
Jak čas letí, doba plyne,
z miminka je slečna,

Její láska, péče, starost
přináší ti něhu, radost.
Je čistá a věčná, (maminka)

(Zuzana Kopecká)

Hůlka, klobouk, silné brýle,
neví, co je dlouhá chvíle.

Na zahrádce okopává,
v parku ptáčkům drobky dává.

Umí spravit staré hračky,
třeba pannu naší Kačky. (dědeček)

(Zuzana Kopecká)

Ztracené brýIe
Dagmar Vysoká

Náš dědeček ztratil brýle
a teď je mu dlouhá chvíle.
Nemůže si vůbec číst
v knize, anijeden list.

Tak teď všude brýle hledá,
pokoje mu starost nedá.
Jejda,lidi, divte se,

děd má brýle na nose!

Nosí plínky, dudlíka,
v noci občas zavzlyká.
Maminka ho nakrmí,
jediná mu rozumí.
Do kočárku peřinky,
ještě že je malinký. (miminko)

(Zuzana Kopecká)

Žiie s námi odmala,
práce je s ním nemalá.
Musíme ho přebalovat,
knnit, vykoupat a chovat.
Ještě taky v kočárku
vozíme ho po parku, (miminko)

(Eva Jenčková)

60 O ]NFRA. s.r,o,, KAFOMETiK pro mateřské školy - LIDSKE TĚLO A ZDRAVÍ, Stařeč 20l 5, www.infracz.cz



Na čele vráska,
v srdíčku láska.
Šedivý vlas,
příjemný hlas.
Vypráví pohádku
malému děvčátku.
Milá máma mojí mámy,
šťastné chvíle, kdy je s námi,
(babička)

(Zuzana Kopecká)

Vaří, pere, žehlí, šije,
koupe děti, hrnky myje,
odpovídá naotázky,
dává pusu zvelké lásky. (maminka)

(Eva Jenčková)

Lidová říkadla

Nechoď tam, prší tam,
je tam velké bláto.
Upadneš, nevstaneš,
budeš volat: ,,Táto|."

Každá babička stará
je veselejší zjara,
yezme svou berličku,
sedne na sluníčku.
Myslí si: Kéž jsem mladší,
ach, to bych byla radši!

Pepíku, Pepíku,
copak dělá babka?
Babka sedí na lavici
a strouhá si jablka.

Jedna, dvě, tři,
my jsme bratři.
Jeden je tu mezi námi,
co se schoval do té slámy.
Yylez ven, vylez ven,
přetáhnu tě pometlem.

Maminka má maminku,
v sobotu k ní pojedu,
opeče mi topinku,
usměje se na dědu.

Vlásky bílé jako sníh,
na dvorečku slepičky,
na tváři má stále smích,
na nosíku býličky. (babička)

(Ladislava Horová)

Řídí auto, kdeco spraví.
Co ho bavi? Fotbal, zprávy.
Když se vrací po práci,
je pro každou legraci. (tatínek)

(Eva Jenčková)

Paci, paci, pacičky,
táta koupil botičky
a maminka pásek
zamyši ocásek.

Biri-biri-biri,
šel náš tátanaryby,
šel náš tátanaraky,
přinesl námzlat'áky.

Abeceda snědla děda,
žalovala na medvěda.
Medvěd na lišku,
liška ryška na myšku.

Naše máma něco má,
schovala to do sena
a já viděl ze střechy,
že to byly ořechy.

Mámo, táto, v komoře je myš,
Pustíme tam kocoura,
on tu myšku vyšt'ourá.
Mámo, táto,už tam není nic.
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