
Ahoj milé děti,
opět vás zdraví kocourek Tom a mám pro vás další úkoly. Než ale začneme, 
musím vám něco prozradit. Na konci tohot týdne - v neděli 10. května - 
budou mít všechny vaše maminky a babičky svátek. I já mám svou kočičí 
maminku, jmenuje se Lízinka a mám ji moc rád. Občas mi přineese nějakou 
myšku nebo se rozdělí se mnou o kočičí pamlsky. A když jdeme spát, pěkně 
se oba stočíme do klubíčka a vrníme si. To se nám pak krásně a sladce 
usíná a spí. A naše společné procházky po zahradě, panečku, to je něco!
I vy máte jistě svoji maminku moc a moc rádi. Víte, co všechno musí nejen 
pro vás, ale i pro ostatní doma všechno udělat? (Zkuste si to se mnou 
vy jmenovat: uvařit, uklidit, vyprat, vyžehlit, nakupovat, spravovat 
roztrhané kalhoty, upéct nějakou dobrotu, přečíst pohádku, jít s vámi na 
výlet, jen tak si s vámi vyprávět, hrát, dělat úkoly...) Určitě ji v něčem 
pomáháte (třeba si po sobě sami umíte uklízet hračky nebo jí pomáháte 
v kuchyni při vaření). A teď, když nechodíte do školky a jste doma s 
maminkou, tak na ni buďte hodné, pěkně poslouchejte, pomáhejte a dělejte 
ji jen samou radost. A v neděli ji nezapomeňte popřát a dát ji velikou 
pusu a třeba i nějaký dárek (napovím vám: nakreslete obrázek, uthrněte 
kytičku, s maminkou se pomazlete, obejměte ji...)

Hádejte, hádejte,
kdo mě má na světě nejradši?
A kdo im pusinky dává ty nejsladší?
Kdopak má náručí měkčí než peřinka?
Nevíte, nevíte?

No přeci MAMINKA.



Srdíčka pro maminku, babičku

Najdi a vybarvi v každé řadě dvě stejná srdíčka. Dobře se tívej a hledej.



Maminčiny koláče

Najdi dvojice koláčů se stejným počtem rozinek a spoj je k sobě 
pastelkou. Koláče si můžeš vybarvit.



Kytička pro maminku, babičku

V každé vázičce spočítej květy a do okénka pod vázičkou za každý květ 
nakresli kolečko. Obrázek, kde je květů nejvíce, vykresli.



Srdíčko pro maminku, babičku

Zkus s tatínkem nebo se starším sourozencem složit z papíru srdíčko 
podle návodu. Srdíčko ozdobte (vykreslete, polepte, ozdobte přírodninami..) 
a v neděli je mamince s pěkným přáním a velkou pusou můžete dát.

Polož papír na stůl. Přelož papír na polovinu. Spoj uhlaď. Přelož papír na polovinu.

Spoj uhlaď a otevři. Levý okraj přehni podle 
nákresu nahoru

Papír otočPravý okraj přehni podle 
nákresu nahoru

Spoj uhlaď. Přelož roh podle obrázku. Přelož další roh podle 
obrázku.

Přelož další roh podle 
obrázku.

Přelož další roh podle 
obrázku.

Spoj uhlaď. Srdce otoč. Srdce je hotové můžeš ho 
darovat.



S maminkou v kuchyni

Maminka tráví v kuchyni mnoho času. Hledej na obrázku předměty z 
rámečku a pak je vybarvi.



Stejné kytičky

Hledej stejné kytičky a spoj je čarou (zase můžeš vybarvovat - stejné 
kytičky stejně).



Úkol pro předškoláky - komu patří srdíčko?

Prohlédni si nápisy na perníkových srdcích a zkus uhádnout, komu jsou 
určena. Srdíčka spoj s osobami na obrázku.



Hledání rozdílů

Tyto dva obrázky nejsou stejné. Najdi a označ rozdíly.



Maminko má, rád tě mám,
srdíčko ti z lásky dám. 
Natrhám ti kytičku,
přidám ti k ní hubičku.

Srdíčka můýete vyzdobit, nalepit na tvrdý papír, připevnit špejli, uvázat 
mašličku a potěšit maminku a babičku.



Korále pro maminku

Navlékni mamince korálky a všechny je podle sebe vybarvi.

Venku kvetou pampelišky. Až půjdete a procházku, zkuste si spolu uplést věneček.



Na začátku dnešních úkolů jsme přáli maminkám a babičkám, ted ještě popřejeme i našim kamarádům a 
kamarádkám. Protože ještě nevíme, kdy budeme moci jít do mateřské školky, popřejeme dětem, které slaví v 
měsíci květnu svátek či narozeniny. Tak všechno nejlepší a hodně zdraví!

V dubnu jsem zapomněli popřát Vojtíškovi k svátku, tak dnes patří přání i jemu. Omlouváme se Vojto ;)

Děkujeme našim stálým zasílatelům fotografií a obrázků. Přidají se i další? Těšíme se a děkujeme.
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