
 

"Nejšťastnější okamžiky mého života bylo těch pár, které jsem prožil doma, v 

kruhu své rodiny". Thomas Jefferson 

Rodina je okruh lidí, co si do svých srdcí vidí, jež za jeden provaz táhnou, do 

ohně za blízké sáhnou. I když pálí mráz a zebe, spoléháme se na sebe, za ruku 

nás s láskou chytí, i když slunce nezasvítí. 

Když se řekne " u nás doma", tak si každý představí své nejbližší v rodině, osoby, se kterými 

se denně setkáváme. Domov je místem, kde společně rodina, jako malá sociální skupina, 

prožívá život, koná, jedná, atd. Domov by měl být pro dítě pozitivním zázemím, místem 

bezpečí a pohody, prostředím, kde je rádo, líbí se mu a je tam hlavně spokojeno. V dospělosti 

by měl být domov místem, kam se rádi vracíme a těšíme se tam. 

V dnešním moderním světě však najednou rodina a domov 

ztrácí na originalitě, je něčím na pozadí lidského dění.  Možná 

právě tato nelehká doba (pandemie koronaviru) nám 

připomene, jak je rodina důležitá, nenahraditelná.  

 

 

 

Nezastupitelnou roli v rodině má maminka, která nás má ze všech lidí na světě nejraději. 

Tatínek samozřejmě také, ale maminka nás nosila v bříšku, než jsme se narodili, pili jsme od 

ní mateřské mléko a od prvního dne se o nás stará. Nezapomeňte děti, že tuto neděli 10.5. 

mají všechny maminky společný svátek - Den matek. Ten den nosí děti maminkám kytičku, 

aby maminky věděli, že je mají rády. Možná jste si všimli, že tak, jako vy nosíte na Den matek 

své mamince kytičky, nosí ona kytičku té své - vaší babičce. Ano, je to tak - jedna z vašich 

babiček je maminčina maminka a druhá babička je zase maminkou 

tatínka, ale to si určitě pamatujete.Nehádejte se s ostatními, že vaše 

maminka je lepší, hezčí a hodnější než ta jejich. Pro každého je totiž 

nejlepší maminkou na světě právě ta jeho. A přesně tak to má být.  

 

 

 

 

 



 

 

"Dobrý den milé děti. Odběhlo jsem si z oblohy, abych si s 

vámi chvilku povídalo. Už mi tam nahoře bylo nějak 

smutno. Každý den chodím po obloze a rozhlížím se 

kolem sebe. I ty se rozhlédni tu a tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tvůj velký 

svět, pojď si o něm vyprávět. Já svítím na celý svět a svými paprsky všechno 

zahřívám. Zahřívám louky, lesy, kytičky, pole, cesty i domečky. Kdopak v těch 

domech vlastně bydlí?"  

                                              

 Možné činnosti:                                                                                                                                                                                      
- kdo tvoří rodinu? 
- kdo patří do tvé rodiny? 
- procvičování jména rodičů, sourozenců, popř. dalších členů rodiny (předškoláci už určitě 
poznají první hlásku ve jméně, poznají i poslední hlásku) 
- prohlížení  rodinných fotek, vytváření pojmů vztahů v rodině 
- starší děti mohou přiřazovat profese 
- rozklad  jmen a oslovení na slabiky 
- příbuzenské vztahy 
- pojmenovávání toho, čím je dítě obklopeno 
- co děti, které nemají rodiče, kde mohou bydlet? 
- jak mohou pomáhat v rodině děti? 
- jací by měli být správní rodiče? 
- co se dětem doma líbí, co se jim doma nelibí? 
- na velkém formátu uvolňujeme zápěstí ruky a  jedním tahem kreslíme domeček 
- kreslíme a malujeme lidskou postavu ( předškoláci nezapomenou na detaily) 
- popište svou maminku, jak je vysoká, jestli je spíš štíhlá nebo má plnější postavu, jaké má 
vlasy, jaká je její nejmilejší barva a co ráda dělá ve volném čase 
- co všechno se ti na mamince líbí? 
- poproste maminky a babičky, aby vám o svých maminkách a babičkách vyprávěly 
 


