
AHÓÓÓJ DĚTI! 
 

Po víkendu vás všechny opět srdečně vítáme! Máme tady nový týden, pojďme si ho společně 

užít! 

DNES JE PONDĚLÍ, 8. BŘEZNA a svátek mají vaše maminky, babičky, prababičky nebo třeba 

tety. Bylo by moc hezké, kdybychom si na ně vzpomněli a společně jim něco milého vytvořili 

nebo připravili. Pojďme se pustit do práce. 

 

 

 

1. OVOCNÁ KYTIČKA 
Špízy s láskou připravené hravě zvládnete, pokud si příborovým nožíkem na kousky 

nakrájíte třeba jablíčko, hrušku, banán a připravíte si i jiné ovoce, které doma máte 

(hroznové víno, jahůdky, borůvky…). Takto připravené ovoce napichuj na špejle a 

střídej třeba s čoko nebo některými želé bonbónky. Vše dej do hrníčku a odnes své 

mamince. Pokud si zapamatuješ i básničku, maminka tě jistě odmění krásným 

úsměvem a pusinkou*. 

 

CHCI TI POPŘÁT MAMINKO, 

STAROSTÍ JEN MALINKO. 

ZATO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ DOST 

A KYTIČKU PRO RADOST… 

 



2. VYTVOŘ PRO SVOJI MAMINKU PAPÍROVOU SNĚŽENKU 

 
Budeš potřebovat 2 bílé papíry, nůžky, lepidlo, vodové barvy, štětec, fixu. Nejprve si 

za pomoci vodových barviček namalujeme barevné pozadí. S pomocí vody zapustíme 

krásné jarní barvy a odstíny žluté a zelené a necháme pořádně zaschnout. Potom 

přelož papírový čtverec do trojúhelníku, kterému přeložíš a prstíkem zahladíš 2 růžky. 

Skvělé, kvítky sněženek jsou na světě! Stonek s lístečky dokresli fixem. Paráda! 

 

 

 

 

 



3. A JE TU PRO VÁS OPĚT JÓGOVÁ ROZCVIČKA 

 

 

 

https://youtu.be/GpaxobDYYg4  

 

 

4. MŮŽEŠ SI VYZKOUŠET, JESTLI NAJDEŠ SNĚŽENKY MEZI 

BLEDULKAMI A SPOČÍTAT JE… 

(Pracovní list na další straně) 

 

5. ZAZPÍVEJ SI PÍSNIČKU O SNĚŽENCE. Posílám upravený text i s 

druhou slokou, která písničce chyběla. Líbí se ti? Zpívat můžeš sám/sama 

nebo s mojí nahrávkou, kterou posílám… 

(noty k písničce na další straně) 

 
1. Sněženka se probudila,  

              vykukuje z travičky.  

              Já sněženku dobře poznám  

              podle její hlavičky. 

2. Ze sněhu nám vykukuje, 

             má hubenou nožičku,  

             než jich bude kolem více,  

             počkejme si chviličku. 

https://youtu.be/GpaxobDYYg4


 

 

 



    

 
 

 



 

Zdroje inspirací: 

www.napadyproanicku.cz 

www.fletnicka.kvalitne.cz 

www.frutico.cz 

www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM NÁDHERNÝ DEN, MILÉ DĚTI! 

 

VAŠE PANÍ UČITELKY. 

 

 

 

 

 

http://www.napadyproanicku.cz/
http://www.fletnicka.kvalitne.cz/
http://www.frutico.cz/
http://www.youtube.com/

