
 
MŠ Dolná Súča 

Milí naši malí kamaráti! 

 

Čas rýchlo beží a kalendár nám hovorí, že už o pár dní sa začne mesiac máj. A viete 

aký významný deň nás čaká ? Druhá májová nedeľa – Deň matiek. To je deň kedy majú 

sviatok všetky mamičky.  A ktorú mamičku by nepotešil z lásky vyrobený darček.  

 

Rozmýšľal som celý deň, čo ti mama darujem. 

Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku. 

Korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu! 

V tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia. 

Šikovné sú, veď to vieš – dnes si darček pozrieť smieš. 

 

Ak chcete aj vy potešiť svoje mamičky, prinášame vám nápad ako ich potešiť vlastnoručne 

vyrobeným darčekom . Žiadny strach, ešte máme dosť času. Oteckovia alebo starší súrodenci 

určite radi pomôžu pri jeho výrobe. Bude to ozdoba na krk alebo prívesok na kľúče. Tak 

s chuťou do toho! 

   



 
MŠ Dolná Súča 

Čo budeme potrebovať ? 

- veľké gombíky (najlepšie svetlej farby) 

- tenké šnúrky, mašličky 

- korláky 

- nožnice  

- lepidlo 

- zvyšky farebných papierov 

   

Ako budeme postupovať? 

- gombík skontrolujete a prípadne očistíte od prachu a zvyškov nití 

- odstrihnete si dostatočne dlhú šnúrku, jej dĺžku treba prispôsobiť tomu či chcete 

mamičke vyrobiť  ozdobu na krk alebo prívesok na kľúče 

- šnúrku navlečte do jednej dierky na  gombíku a preložte na polovicu, tak aby sa oba 

jej konce stretli 

- navlečte korálku, alebo korálky (môže ich byť viac) na šnúrku nad gombík a nad 

korálkou urobte uzlík 

- uzlík urobte aj na konci šnúrky, aby sa oba jej konce spojili 

- vystrihnite malé srdiečko, alebo kvietok. 

- nalepte ho tak, aby ste ním zakryli ostatné dierky na gombíku 

 

A máte hotovo! Že to nebolo vôbec ťažké. Potom už treba počkať iba na ten správny deň. 

Mamičke  pri jeho odovzdávaní môžete zarecitovať aj krátku básničku. Napríklad takúto: 

 

Mamička moja, veľmi ťa ľúbim. 

Veľmi, veľmi ťa mám rád. 

Hovoriť ti to budem stále  

A nielen sto ale aj tisíc krát. 

 

Veľa úspechov pri výrobe darčekov vám želajú Vaše pani učiteľky ! 

 


