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Květen – Překvapení pro maminku   (3. 5. 2021 – 15. 5. 2021) 

 

1. Náhrdelník z těstovin        

= maminka má svátek, tak ji vyrobíme náhrdelník. Běžte do potravinové skříně a 

zkuste najít různé tvary těstovin. Těstoviny vám budou sloužit jako korálky. Potom 

poproste o provázek, na který navlékáme různé těstoviny, až nám vznikne náhrdelník. 

Fotku náhrdelníku můžete zaslat na školní e-mail (zs.h.studenky@rps.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vytvoření krabičky         

 = abychom mohli náhrdelník zabalit, musíme vyrobit krabičku. 

= zapátrejte v paměti, protože jsme ji již ve školce skládali, ale pro jistotu tady máte 

návod, jak se krabička skládá a pokusíme se ji vyrobit.  

= odkaz na youtube: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ufbdF4QaYJs 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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= krabička je hotová, tak do ní vložíme náhrdelník a předáme dárek mamince a 

nezapomeňte na velkou pusu a obětí. 

 

3. Pracovní list: Dokresli korálky pro maminku    Příloha č. 40 

= nachystáme si tužku a dokreslíme korálky podle tvarů na začátku. Potom si 

doneseme pastelky a můžeme korálky vykreslit. 

 

4. Pracovní list: Dokresli mamince šňůru na prádlo    Příloha č. 41 

= a teď děti, pomůžeme mamince s prádlem. Vezměte si tužku a dokreslíme šňůry na 

prádlo. Potom si doneseme pastelky a pracovní list můžeme vykreslit. 

 

5. Pracovní činnost 

= abychom udělali mamince velkou radost, tak si pěkně ukliďte v pokojíčku, např. 

porovnejte si pěkně hračky do polic, oblečení ve skříni a vysajte si koberec. 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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Květen – Žabka princezna    (17. 5. 2021 – 28. 5. 2021) 

 

1. Akvárium 

= nachystejte si tvrdý papír a tužku. Obkreslíme na nachystaný papír talíř, který bude 

sloužit jako akvárium. Vystřihneme kruh a připravíme si roličku od toaletního papíru,  

nastříháme ji na proužky. Z těchto proužků pak tvoříme rybičky. Rybičky, pokud máte 

doma barvy, můžeme obarvit barvami (pokud ne, postačí pastelky). Rybičky nalepíme 

do akvária. Akvárium dozdobíme dolepením např. písku, drobných kamínků, modrým 

krepovým papírem (proužky obyčejného papíru) jako vlnky vody,… 

 

 

 

2. Pracovní list        Příloha č. 42 

 = vezmeme si tužku a nakreslíme skoky žabiček z listu na kamínek a z kamínku na list 

 

3. Pracovní list        Příloha č. 43 

= vezmeme si pastelky a všechny trojúhelníky vybarvíme červeně, všechny obdélníky 

zeleně, kruhy modře a čtverce žlutě. 

 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/
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4. Zatančíme si jako žabáci 

 = poproste o puštění písničky na PC a zatančete si jako žabáci 

= odkaz na youtube: 

  https://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY 

 

5. Pohádka Krtek a žába 

 = pěkně se posadíme  a podíváme se na pohádku o Krtkovi a žábě 

 = odkaz na youtube: 

  https://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY 

 

http://www.zsamshornistudenky.cz/

