
ÚTERNÍ NÁPADNÍK č.8 

TVOŘENÍ A POKUSY, KTERÉ HRAVĚ ZVLÁDNETE I DOMA 

Tvoříme pro maminky 
Všechny maminky mají druhou květnovou neděli svátek!!!  

Chcete ji něčím potěšit? Můžeme jí připravit krásné překvapení a vykouzlit 

tak úsměv na jejich tváři   

 

 

SRDÍČKOVÝ OBRÁZEK 

 

Budete potřebovat: 

 bílý papír  
 nůžky 
 tužku s gumou na konci 
 tempery nebo jiné podobné 

barvy 
 

Postup: 

Vystřihněte si z jednoho papíru 

srdíčko – dost veliké.  Použila     

jsem tvrdší papír, aby se mi pak 

nekroutil. Položte na bílý list 

papíru a gumou na tužce pomocí 

barvy obtiskujte puntíky kolem 

srdíčka i přes něj. Když šablonku 

sundáte, vykoukne krásné srdíčko 

pro vaši maminku.  

Tip: 

 pokud nemáte tužku s gumou, 

použijte svoje prsty.  

 



 

SRDÍČKA Z RULIČEK               

OD TOALETNÍHO PAPÍRU 

 

Budete potřebovat: 

ruličky od toaletního papíru 

gumičky 

temperové barvy 

 

Postup: 

Vytvarujte konec ruličky do 
tvaru srdíčka a gumičkou ji 
zafixujte, aby tvar stále 
držel.  Namáčením do barev 
a obtiskováním vytvoříte 
spousty srdíček! 

Vyrobte srdíčkový obraz, ozdobte jimi přání mamince nebo ji můžete nakreslit 
portrét a okolo natisknout samá srdíčka. Uvidíte, že ji to potěší!   

 

 

 

5 DŮVODŮ PROČ MÁM RÁD/RÁDA SVOJI MAMKU 

Poslední nápad je velice jednoduchý, ale věřím, že když ho uděláte od srdce, 
může moc a moc potěšit!!! 

Představte si svoji maminku - vaši maminku, která je jediná na celém světě.  Má 
určitě veliké srdce, do kterého se vejde hromada lásky, má dvě hebké ruce, 
které umí tak příjemně pohladit a voní jako rozkvetlá louka. Zavřete oči a 
vybavte si, kdy vám bylo s vaší mamkou opravdu dobře……….. 

A teď se zamyslete a najděte 5 důvodů, za co byste vaši mamku pochválili,                    
5 důvodů, proč ji máte rádi. Napište je do přiloženého přání, vybarvěte ho a 
hezky ozdobte.  

Pak už jen stačí položit ho do máminy dlaně a uvidíte, co se stane….   

 PS: Nezapomeňte se podepsat  



5   DŮVODŮ, PROČ 

MILUJI SVOJI 

MAMINKU: 

 

  1.   .......................................................................................................................................................................... 

  2. ........................................................................................................................................................................... 

  3.    ........................................................................................................................................................................... 

  4.    ........................................................................................................................................................................... 

  5. ........................................................................................................................................................................... 
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