
,,VELIKONOCE“ 
Svátky jara   

       

                                     

Velikonoce jsou svátky jara, kdy všechno ožívá, roste a kvete. Je to čas vhodný ke společnému sdílení 

velikonočního času, k výzdobě prostředí a barvení velikonočních vajíček. 

                                    Vysvětlete dětem proč se Velikonoce slaví (znovuzrození Ježíše). 

 

Co vidíš na obrázku? Jak lidé oslavují tento svátek, jaké znáš zvyky a symboly Velikonoc? 

Děti se snaží vyprávět v celých větách – co kdo dělá (děvčata vijí věneček, chlapci chodí po vesnici 

s hrkačkami,….), jaká jsou na obrázku zvířátka(mohou je i spočítat)…  

 



Seznamte děti s jednotlivými dny před Velikonocemi ( ,,Pašijovým týdnem“ ) - co se děje na Velký pátek? 

Který den chodí chlapci ,,mrskat“ děvčata? Co máme jíst podle tradice na zelený čtvrtek? 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na Modré pondělí se vyvěšují v kostelech modré látky.  

Při Šedivém úterý by hospodyňky měly vymetat pavučiny a pořádně uklízet. 

Na Škaredou středu se čistí komíny a kdo se v tento den mračí, tomu to zůstane po zbytek roku. 

O Zeleném čtvrtku by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý. 

Velký pátek je dnem smutku, den Kristova ukřižování.  V lidových pověrách je spojován s magickými silami. 

V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nemělo nic půjčovat, 

protože půjčená věc by mohla být očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát 

prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve. 

Bílá sobota je dnem, kdy byl Ježíš uložen do hrobu. Doma se bílilo, byl to čas, kdy se pekly se mazance a 

beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka. 

Velikonoční neděle, také nazývaná Boží hod velikonoční, je největším svátkem celých Velikonoc. 

Velikonoční pondělí neboli Červené pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně u chlapců a mužů. V 

tento den by se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá. 

 

Symboly Velikonoc 

 

 

 

 

 

https://www.e15.cz/tag/%C5%A1pen%C3%A1t/1
https://www.reflex.cz/tag/velikonoce/1


Otázky pro děti – děti se snaží odpovědět s pomocí obrázků 

 Čím chlapci chodí ,,mrskat“ děvčata? ( pomlázka, žíla) 

 Z čeho se plete pomlázka? ( vrbové proutí) 

 V jaké roční období jsou Velikonoce?(jaro) 

 Co si můžete na Velikonoce upéct? ( velikonoční beránek, mazanec) 

 Co je kraslice? ( malované vajíčko) 

 Umíš nějakou velikonoční koledu/ básničku?  

           

         

         

 



Pohádky  

Příběhy z knihy Chaloupka na vršku najdete také jako večerníček na youtube. Tyto krásné 

pohádky seznámí děti s tradicemi, které se pojí k jaru a velikonočnímu období.  

 https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr

%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky  „Jak se Andulka bála smrtky“ 

 

                          

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr

%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky  „Jak se pomlázky ztratily“ 

 

                         

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky
https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dekanejkr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADpoh%C3%A1dky


Velikonoční básničky 

                           

 

 

Básničky se naučte formou ozvěny  - př.rodič : hody,hody,doprovody, dítě: hody, hody,doprovody,… 

 

 

 

Úkoly po naučení / přečtení básniček : 

 vyhledej slova, která se rýmují  (př.zajíček – vajíček, koroptvička – jetelíčka,..) 

 pojmenuj obrázky z básničky – urči první a poslední hlásku ( ZajíčeK , SluníčkO,…) 

 rytmizace vybraných slov, určení počtu slabik ZA –JÍ- ČEK (3), VO- DA (2),…. 



Inspirace k poslechu a pohybu: 

BibiBum - Ptačí tanec - písničky pro děti - Kačeří tanec - YouTube 

♪ KÁJA ♪ - Rozcvička (Boky, ramena, dlaně, lokty, kolena) - YouTube 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7VhSsTr4aX0


Přečtěte si pohádku s ponaučením

 

 



Předčtenářské dovednosti 

Obrázková pohádka – čtěte dětem pohádku a děti podle obrázků doplňují slovo ve 

správném tvaru 

 

 

 

Jaké plyne z pohádky ponaučení? Jaký byl kohoutek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOVNÍ LISTY 

PŘEDŠKOLÁCI – MOTÝLCI 
Která z pomlázek je nejdelší? Která je nejkratší? Vystřihni, porovnej pomlázky mezi sebou a seřaď je od 

největší po nejmenší a nalep na papír. Pokud budeš chtít, můžeš si pomlázky vybarvit. 

 
 



Odstřihni pravou část dle přerušované čáry, nastříhej si kartičky. Protože se vajíčka rozbila, 

musíš najít ten správný díl (skořápku) a nalepit. 

 

 

 

 



Dokresli druhou polovinu kraslice a vybarvi veselými barvičkami. 

 



Časová posloupnost – jak jde čas. Rozstříhej levou část dle přerušovaných čar, správně 

seřaď a nalep 

 

 



Labyrint – pomoz najít slepičce cestu ke kuřátkům nejprve pomocí prstu, poté vyznač 

pastelkou. Slepičku i kuřátka si vybarvi

 



 

 

 

   ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ:  Urči, která slepička jde     
   doprava a která doleva? Barevně rozliš a    
   zakroužkuj. 
 



 

PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI:  najdi dva zajíčky se stejným počtem mrkviček, zakroužkuj  je                 

početní  řada 1-10                                  stejnou pastelkou a spoj čarou, spočítej si kolik mrkviček mají oba             

                                                                   zajíčci dohromady, která dvojice má více, která méně mrkviček…. 
 



 



Inspirace pro tvoření : 
Přáníčko "Slepička a kuřátko"                                        „Veselí zajíčci“ 

pomůcky: barevný papír, nůžky, lepidlo, fix.                         Pomůcky: barevný papír, nůžky, fixy. 
Vystřihnout kruh, prostřihnout do středu kruhu                  Je to jednoduché: obkresli svoji ruku, vystřihni, 

a ¼ papíru přehnout = křídlo. Dolepit zobák a                      dokresli detaily, přehni tlapky a zajíček je hotový. 

hřebínek, dokreslit detaily a je hotovo. Můžeš                     Můžeš si vyrobit více zajíčků a nalepit je na zelený 

přidat i kytičky nebo barevné vajíčko                        papír 

 

                      

 

 
„Barevná vajíčka“                                                                           Nechejte děti rozvinout jejich vlastní fantazii: 
pomůcky: kolíček, vata nebo ustřižená houbička                      kraslici si mohou doma vytvořit pomocí kostek, 
na nádobí, temperové barvy  barevných víček, autíček, míčků…Na Vaše fotky  
                                                                                                             se budeme těšit 

                                     



STŘEDŇÁCI – BERUŠKY 

Grafomotorika – horní oblouk 

 



Pomoz najít zajíčkovi cestu do domečku. Nejprve prozkoumej prstíkem, potom vyznač 

pastelkou. Dbejte na to, aby čára vedla středem. 

 



Zrakové vnímání – který obrázek v řadě je jiný než ostatní? Který tam nepatří? Zakroužkuj ho a vybarvi. 

 

 



 



Předmatematické dovednosti:   spočítej jednotlivé obrázky a zapiš dolů do rámečků pomocí puntíků    

početní řada 1-5                             nebo čárek 



Inspirace ke tvořeni: 

Vybarvi veselými barvičkami, vystřihni a ohni podle přerušovaných čar dozadu. 

Můžete si hotový výrobek nalepit na ruličku od toaletního papíru. 

 
 



Pomůcky: omalovánka ovečky – k vytisknutí na další straně, lepidlo, popcorn. Jako obměnu 

můžete použít nastříhané proužky bílého papíru, které pomocí nůžek natočíte. 

               

Inspirace: pomůcky-barevný papír, nůžky, lepidlo a chuť tvořit s dětmi   

         

          





 

S pomocí obrázků si s dětmi povídejte o vývoji kuřete. Co všechno se musí stát, než se 

kuřátko vyklube ze skořápky na svět? Jak se jmenuje jeho maminka? Tatínek? Kde žijí, 

čím se živí, jak jsou pro nás prospěšní? Obrázky můžete využít ke společné hře 

s kostkou. 



 



NEJMLADŠI DĚTI – SLUNÍČKA 

 

 



 

 



Inspirace ke tvoření: 

Pomůcky : vidlička, barvy, bílý papír A4, fixy na detaily 

 

                         

 

Můžete dětem vyrobit PUZZLE s barevnými vajíčky 

 

 


