
Milé děti a tatínkové. 

Dnes záměrně oslovujeme pouze vás, ne že bychom na maminky zapomněli, spíše 

naopak. Před vámi je tento týden důležitý úkol. Jelikož každý rok, druhou neděli v 

květnu, slavíme Den matek, bylo by milé je obdarovat za jejich lásku a péči. Ukažte 

jim, jak jsou pro nás důležité a jak moc je máme rádi.  Z vlastních zkušeností víme, že 

každé dítě je nadšené pokud může něco vyrobit pro svou maminku. Snaží se pracovat 

co nejlépe, je hrdé na svůj výtvor a učí se prožívat radost z "darování". Při tvorbě 

dárku mohou uplatnit svou fantazii a tvořivost, každý dárek je vždy originál. Proto 

prosíme tatínky, aby pomohli svým dětem vyrobit dárek pro maminku.  

Nebojte se, následující činnosti nejsou vůbec těžké a zvládnete je se svými dětmi 

zcela bez problému. Vždyť na vlastnoručně vyrobeném dárečku se nedá nic pokazit, 

věnuje se z lásky a na malé nedokonalosti se nehledí. Jistě mamince vykouzlíte úsměv 

na rtech a váš výtvor bude opatrovat jako to nejcennější umělecké dílo. 

 

DNES MÁ SVÁTEK MOJE MAMINKA 

 

Pro inspiraci zde naleznete více nápadů. Záleží pouze na vás, pro jakou variantu se 

rozhodnete. Pokud bude tvoření malinko složitější, budeme se snažit přiložit odkaz na 

podrobný výtvarný postup.  Přejeme vám, ať se dárečky daří a vaše společné tvoření 

je plné smíchu a radosti. A teď s chutí do toho.  

 

 

 



Srdíčko pro maminku 

Vystřihněte si srdíčko z tvrdého papíru. Barevný krepový papír si nastříhejte na malé 

čtverečky a zmačkejte do malých kuliček. Ty poté přilepte podél celého srdíčka. 

Doprostřed můžete napsat hezký vzkaz pro maminku, nebo otisknout ručičku vašeho 

dítěte. Hezky také vypadá, pokud se do středu vloží fotografie. Poté připevněte špejli 

nebo provázek a je hotovo. 

 

  

 

 

 

 

Link pro jiný postup při tvorbě srdíčka 

https://cz.pinterest.com/pin/382313455866800445/ 

 

https://cz.pinterest.com/pin/382313455866800445/


Kytička pro maminku 

Každá žena má radost pokud je obdarována květinou, o to více jí potěší, pokud 

dostane květinu z rukou svého dítěte. Zhotovení jednoduché kytičky netrvá dlouho, 

ale radost z ní bude o to delší, protože jen tak neodkvete. 

 

  

 

Link květina v rámečku 

  https://www.audina.cz/2011/03/kytka-v-ramecku-darek-pro-maminku/ 

Link květina ve tvaru srdce 

https://www.youtube.com/watch?v=3_hZhlX9dZY 

 

Pokud se vám nebude dostávat času nebo budou chybět pomůcky pro výrobu těchto 

dárků, nevadí. Maminku jistě potěší i namalovaný obrázek, který malý gratulant 

zhotoví podle své fantazie a představivosti. Je také možnost dětem dát k dispozici 

omalovánky. 

 

Link omalovánky 

http://www.predskolaci.cz/den-matek/6372 

https://bystre-deti.cz/omalovanky-ke-dni-matek/ 

https://www.audina.cz/2011/03/kytka-v-ramecku-darek-pro-maminku/
https://www.youtube.com/watch?v=3_hZhlX9dZY
http://www.predskolaci.cz/den-matek/6372
https://bystre-deti.cz/omalovanky-ke-dni-matek/


Korále pro maminku 

Chtěli byste pro maminku vyrobit něco speciálního, něco čím by se mohla ozdobit? 

Pak ji zajisté, uděláte radost, když se pustíte do výroby korálků. Základní surovinou je 

potravina, kterou máte zaručeně doma v kuchyni. 

 

 

   

 

Link pro korálky 

https://mama.pigy.cz/koralky-z-testovin/ 

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/713-korale-z-

testovin 

 

 

Básně ke dni matek 

Aby sváteční den pro maminku byl dokonalý, chybí už jen básnička. Můžete se ji 

naučit nazpaměť a poté ji odrecitovat. Stačí si pouze vybrat, která bude pro maminku 

ta pravá. 

 

 

 

https://mama.pigy.cz/koralky-z-testovin/
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/713-korale-z-testovin
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/713-korale-z-testovin


Kytička k svátku 

Maminko má, k Tvému svátku 

nesu malou kytičku, 

ale za to velkou lásku 

mám pro tebe v srdíčku. 

 

Kytička 

Má milá maminko, 

nejhezčí z maminek, 

ty jsi mě balila, 

z peřinek do plínek. 

Ty jsi mě obula, 

do prvních střevíčků, 

z lásky a vděčnosti 

nesu Ti dnes kytičku. 

 

 

Sladká pusa 

Sladkou pusu jako med, 

pošlu ti ji, mámo, hned. 

Letí, letí pusinka, 

dostane ji maminka! 

 

 

Srdíčko 

Dnes všechny maminky 

svátek mají. 

Dnes všechny děti 

k nim pospíchají: 

"Maminko zlatá, maminko moje, 

nesu Ti k svátku srdíčko svoje." 
 



Úsilí, které budete věnovat do překvapení, jistě přinese obrovský úspěch. Užijte si 

tyto chvilky štěstí se svou rodinou a uchovejte si je hluboko v srdci. 

Vaše paní učitelky Ivanka a Martinka 

 

 

 


