
Téma :       *       Malá čarodějnice   

             *       Moje maminka 

 Kompetence :                                                         25.4. – 6.5.2016 

6/6  Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá 

pravidel soužití 

7/6  Má zájem pochopit jevy kolem sebe , ptá se 

Nabídka činností : 

- KK :  svátek matek, jaká je moje maminka ,  jak ji pomáhám, jak se 

jmenuje , pojmy  rodiče, rodina , sourozenci       

- Poslech U maminky v bříšku – D. Patrasová – povídání o obsahu ,           

proměny lidského těla v průběhu času 

- Výtvarné zpracování citového zážitku – Moje maminka ,  Miminko, dárek 

pro maminku… 

- Modelování postavy - Maminka 

- Básničky – Maminka, Moje maminka, Babička 

- Písen -  Má maměnka cosi má – rytmický doprovod 

- Pracovní listy : grafomotorika – čáry, kruhy  , omalovánky ,SD                            

osmička – dodržet směr 

   -  předmatematické představy – velký, malý ,střední, počet  1 – 5             -  

řešení  labyrintu ,         s čím pracuje maminka 

-  Rozvoj vizuální percepce – skládání rozstříhaných obrázků - k tématu 

-  DK – Kdo na jaře čaruje ? Proč se pálí čarodějnice ?  

- Poslech příběhu  Malá čarodějnice – rozhovor o obsahu 

- Cvičení v překážkové dráze – „Let čarodějnic“ 

- Nácvik čarodějnického zaklínadla – Abraka dabraka 

- Výtvarné činnosti – kresba čarodějnice - portrét , výroba čarodějnice 

-  Písnička  - Čarodějnice 



Básničky  

MAMINCE 

Maminko drahá, 

přeji ti k svátku, 

zdravíčko, radost 

a mnoho dárků. 

 

  MAMINKA 

Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád, 

Prodej mi tu svoji mámu, dám ti za ni hrad. 

Zazvonil bych na to smíchem, jako velký zvon, 

Nedám ti ji, ani kdybys dával milion. 

Neprodám ji, neprodám ani za nebe. 

Nechám si já maminečku, jenom pro sebe! 

 

MÁMA 

Mámo, mámo, mamičko, 

ty jsi moje srdíčko. 

Já jsem tvoje všecko, 

baculaté děcko. 

 

 



BABIČCE 

Milovaná babičko, 

mám pro tebe srdíčko. 

Za tu lásku nejsladší 

mám tě , babi, nejradši. 

Babička mi hladí vlásky, 

všechno pro mne dělá z lásky. 

A už, babi, ani muk,                    

 jsem tvůj milovaný vnuk. 

 

Zpíváme : 

Má maměnka cosi má, cosi má , 

schovala to do sena, do sena. 

 

A to byly ořechy, ořechy, 

bylo jich tam dva měchy, dva měchy. 

 

Čarování 

Abraka dabraka, 

Tři šupiny ze draka. 

Čáry, máry, fuk, 

z netopýra zub. 



A pak ještě čery, bery, 

dva, tři drápy od příšery. 

To se řádně povaří, 

at se nám vše podaří. 

 

ČARODĚJNICE - zpíváme 

Čáry máry v dutém stromě ,  

housenka tam čaruje, 

až vykouzlí krásné dílo, 

komu z nás ho daruje? 

 

Čáry máry v tichém koutku, 

čaruje tam dlouhou nit, 

postýlku z ní uplétá si, 

v kuklu se chce proměnit. 

 

Čarovala až do jara, 

až ji praskla postýlka, 

housenka se proměnila  

v překrásného motýlka. 

 

 



 

 


