TÉMA TÝDNE 4. - 8. 5. 2020
Maminky mají svátek
Výzva týdne: Vymysli a upeč s tatínkem/starším sourozencem sladké
překvapení pro maminku.
Pondělí
1. TVOŘENÍ +
OMALOVÁNKA

•
•

Dárek pro maminku – Náhrdelník
z těstovin
Omalovánka – maminka a její děti

2. POKUS +
HRA

•

Stínové divadlo – dnes vyprávíš pohádku ty (pokus
se světlem)
Vytvoř si pomocí čtvrtky a špejlí loutky na stínové
divadlo nebo se naučit tvořit zvířátka pomocí rukou.
Zahraj si s rodiči nebo sourozenci pohádku na
dobrou noc.

3. ÚKOL

•

Všechny maminky na celém světě slaví svátek,
kterému se říká Den matek.
Proč myslíš, že se oslavují maminky?

•

Dělají pro nás něco? Vymysli 5 věcí, které
maminka pro tebe dělá.

4. MONTESSORI

•

Pomoz mamince s věšením ponožek

+
5. PÍSEŇ

•

Píseň: To se podaří

+

Náhrdelník z těstovin

Pomůcky: Těstoviny Penne (vhodné takzvané tricolore), provázek x gumička, nůžky, fixy,
temperové barvy, bezbarvý lak ve spreji
Postup:
1. Ozdobíme těstoviny fixou – můžeme jí celou vybarvit nebo nakreslit vzory.
Těstoviny můžeme nechat barevné, tak jak jsou nebo je nabarvit temperovou
barvou dle své fantazie.
2. Navlékáme těstoviny na provázek tak, abychom dosáhly požadované délky, která
bude mamince akorát kolem krku.
3. Nůžkami odstřihneme konec gumičky a zauzlujeme.

Upozornění: Pokud ke zdobení použijeme temperové barvy, je důležité je nechat řádně
zaschnout. Po navlečení přelakovat bezbarvým lakem třeba ve spreji – pokud tak neuděláte,
je možné, že vám náhrdelník obarví oblečení.
Tip: Mamince nemusíme vyrobit jen náhrdelník, ale třeba i náramek. Šikulové zvládnou
vyrobit mamince oboje.
Tip 2: Co se stane, když místo Penne navlékneme kolínka?

Omalovánka

Stínová pohádka – pokus se světlem

Pomůcky: čtvrtka, nůžky, tužka, izolepa, špejle, lepidlo, provázek nebo drátek, korálky, tmavá
místnost, zdroj světla – třeba baterka (i ta v mobilu se počítá)
Postup činnosti: Na čtvrtku si nakreslíme postavy z pohádky, kterou všichni známe a
vystřihneme je. Vystřižené nalepíme na špejli.
Baterku umístíme tak, aby svítila na holou stěnu.
Postavy umístíme před světlo a hrajeme.
Vysvětlení pro děti: Když světlo září opravdu jasně,
můžeme vidět, že každý z nás vrhá stín. Stejně tak
mají stín i věci kolem nás. Když světlo svítí
rovně/přímo na loutku vidíme jí na zdi opravdu
dobře, je skoro celá černá. Když světlem pohneme,
dáme ho dál – stín je světlejší, takový šedivý.
Tip: Vyzkoušej pohybovat světlem v různých
délkách od loutky. Co se děje? (Ostrost stínu)
Vysvětlení pokusu pro rodiče: Jedním z důsledků
přímočarého šíření světla jsou stíny a my si s nimi
můžeme pohrát.

Maminky slaví svátek
Povídání: Víš, kdo bude mít svátek v neděli? Budou to všechny maminky na celém světě.
Oslavovat budou ty, které mají malá miminka i maminky, které mají děti velké, jako jsi ty nebo
dokonce i ty maminky, které mají děti už ve škole.
Proč se oslavují maminky? Kdysi dávno, když ještě lidé neměli doma televizi, elektřinu ani
počítač, trávili čas spolu. Často chodili ven a pracovali na zahrádce, aby měli co jíst. Už tak moc
dávno lidé věděli, že jsou maminky hodné. Věděli, že kdyby nebylo maminek, nebyl by život,
nerodily by se nová miminka. Každý kluk i muž, to věděl, a proto svojí ženu měl moc rád a vážil
si jí. Když se jim pak narodilo miminko, donesl jí květinu, za to jak jí má rád. A děti mají svojí
maminku také rádi, aby to věděla, vždy jí v tento slavnostní den donesly kytičku.
Když má někdo svátek, můžeme mu popřát. Víš, jak se někomu přeje k svátku?
Můžeme mamince popřát tak, že jí podáme ruku a povíme ji, jak jí máme rádi. Nebo můžeme
obejmout, dát pusinku, zazpívat písničku nebo povědět básničku. Maminka by určitě měla
radost i z nějakého dárečku, který sám zvládneš vyrobit. Můžeš namalovat obrázek, vybarvit
omalovánku, udělat jí prstýnek z trávy...

Co pro nás maminky dělají?
Vymysli 5 věcí, které maminka pro tebe dělá: (Vaří, peče, pere...)

Historický původ dne matek pro rodiče.
Svátek, který oslavuje ženy, má ve světě dlouholetou tradici. Ve starém Řecku byly ženy vnímané jako
dárkyně života a těšily se velké úctě. Již před naším letopočtem probíhaly jarní oslavy na počest bohyně
Rei, která byla matkou boha Dia. V novověku byla myšlenka oslav žen a ženství obnovena v Británii.
První zmínka pochází z roku 1644 a týká se takzvané mateřské neděle (Motherning Sunday), kdy se
oslavovaly všechny babičky a maminky. Rozšíření této tradice do celé Anglie přišlo v 19. století. Den
matek se nyní slaví po celém světě možná díky Reevers Jarvis, která bojovala za práva matek celý život.
V roce 1907 uspořádala v Graftonu oslavy na počest své zesnulé maminky. Několik let poté americký
prezident Thomas Woodrow Wilson prohlásil Den matek za svátek. U nás se o slavení zasloužila Alice
Masaryková, dcera prezidenta, v roce 1923. Myšlenku tohoto svátku propagoval také Červený kříž,
Sokol, Orel, katolické spolky či ženské spolky při různých politických stranách.
V období komunismu byl nahrazen Mezinárodním dnem žen a po roce 1989 se znovu vrátil. Svátek
nemá křesťanský podtext, ale rozšířil se natolik, že je považován za novodobou tradici. (Šottnerová,
2009, s. 61)
Oslavy svátku mají podobu drobných dárků či květin a probíhají druhou květnovou neděli. Jak uvádí
autoři Koukal a Vindruška, děti nosí mamince květinu, aby věděla, že ji mají rády. (Koukal, Vindruška,
2010, s. 50)

Věšení ponožek
Pomůcky: vyprané ponožky, kolíčky, provázek nebo sušák
Postup:
1. Rodiče připraví sušák nebo přivážou provázek mezi dvě židle tak, abys na něj
dobře dosáhl.

2. Připrav si do ruky kolíček na prádlo a zkus ho
zmáčknout na jeho konci, aby se otevřel.
Několikrát si vyzkoušej, jestli se opravdu otevře.

3. Vyber si z vypraných ponožek jednu a uchop jí
za okraj, aby byla špičkou dolů. Za okraj ji
skřípni kolíčkem k provázku, jako kdyby jí chtěl
kolíček sníst otevřenou pusou.

4. Jestli se ti povedlo, pověsit první ponožku a
nakrmit jeden kolíček. Určitě se ti povede,
zakousnout kolíčky do všech ponožek. Pěkně
vedle sebe
Pokud by ti to nešlo, maminka ti určitě ráda
ukáže, jak to dělá ona

Pro předškoláky
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