
Distanční vzdělávání – Velikonoce (29. 3. – 9. 4. 2021) 
 

Milé děti a rodiče,  

začíná nám 5. týden distanční výuky, kdy 
jsme věřili, že už se potkáme všichni 
společně s kamarády ve školce. Bohužel 
musíme zůstat doma, tak jsme pro Vás 
připravili další výukové materiály a 
podklady, které se váží k Velikonočním 
svátkům. Věříme, že Vás budou úkoly bavit 
a přinesou Vám zábavu a zpestření.           
Za kolektiv MŠ krásné Velikonoční svátky, hodně zdraví a snad se brzy všichni 
potkáme ve školce. 

 

 Nejdříve krátké opakování 

 Máme čtyři roční období – vyjmenuj jaro, léto, podzim, zima 
 Jaro má tyto měsíce – vyjmenuj březen duben, květen 
 Vyjmenuj jarní kytičky – sněženka, krokus, tulipán, čemeřice, narcis, 

kočička… 

o můžete každé slovo vytleskat, určit počet slabik, slabiku na začátku 
slova 

o můžete spočítat, kolik kytiček už vykvetlo 
o můžete si kytičky namalovat (děti zvládnou tulipán, sněženku, 

krokus, sedmikrásku, pampelišku… 

 Víš, jaký měsíc v roce ukazuje nyní kalendář? (prohlédni si kalendář, 
který máte doma) 

 Každý měsíc dělíme na týdny a dny. Kolik dnů má týden? 
 Dokážeš je vyjmenovat, jak jdou po sobě? Zkus to… 
 Který den v týdnu je první a poslední? 
 Které dny začínají na stejnou hlásku? (pondělí a pátek, středa a sobota). 
 Dokážeš říct, jaké části má den? Když se vzbudíš, je … ,po obědě je…, 

když spíš, je…. 
 Najdi doma takový předmět, který má barvu jako slunce, tráva, obloha, 

atd.  

 Najdi předměty, které mají stejný tvar jako slunce (kulatý), okno 

(čtverec), stůl (obdélník)...a spočítej, kolik jsi jich našel 



 Roční období si můžete zopakovat s Míšou - a třeba si u toho i zatancovat 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

 

 Blíží se svátky jara – Velikonoce 

Nejprve něco málo o tom, co to vlastně Velikonoce jsou a proč se slaví 😊 ? 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. Jsou nejvýznamnější svátky křesťanské 

církve. Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním 

úplňku. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový týden. V tento 

týden slavíme Modré pondělí, Žluté úterý – v tyto dny se ve všech chalupách 

gruntovalo (uklízelo), Škaredou středu – tento den se nikdo nesměl na nikoho 

mračit, aby se nemračil po celý rok, Zelený čtvrtek – tento den bývá zvykem 

připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin. Na Zelený čtvrtek zmlknou               

v křesťanských kostelech všechny zvony – říká se, že odletěly do Říma. Až do Bílé 

soboty je zvonění nahrazováno hlukem klapaček, řehtaček, valch, s nimiž chodí 

chlapci po vsi ráno, v poledne a večer a naposledy na Velký pátek ve 3 hodiny 

odpoledne. Věřilo se, že tímto zvukem se vyžene z domů všechno zlé, včetně 

hmyzu a myší. Na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní.                     

O velikonoční neděli (Hod Boží velikonoční) vrcholí velikonoční svátky, končí půst. 

Na Velikonoční pondělí se dodržuje tradice velikonoční pomlázky. Je to zvyk, kdy 

chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou 

stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky a 

ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná 

vajíčka.  

 

 Víš, jaké jsou symboly Velikonoc?  

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE


 

 

 Letos budou Velikonoce trošku jiné, ale básničku se naučit, 

zvládne určitě každý: 

 

Chlubilo se vejce jedno, že prý všechnu modrost snědlo. 

Chlubilo se ještě chvíli, pak ho v hrnci uvařili. 

Natřeli ho na červeno, budiž jaro oslaveno. 

Koledníkům ho pak dali, radostí si zavýskali. 

 

 

Básnička pro kluky - pomlázka  

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku. 

Všechny holky, které znám,  

navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Básnička pro holky – kraslice 

Kropenatá slepička, 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji. 

Pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám 

 

 

 

 

 



 Aktivity s dětmi  

K Velikonocům patří neodmyslitelně i zelené osení 

nebo, jak říkají děti, travička. Osení vyklíčí zhruba za 

deset dní od výsevu, proto je nejvyšší čas jej zasadit. 

Co budete k výsevu osení potřebovat? 

K výsevu se nejlépe hodí pšenice nebo ječmen. Pokud 
ale tápete, kde je sehnat, můžete být v klidu. Dnes 
není problém koupit přímo v květinářství speciální 
směs s názvem Velikonoční osení. 
Kromě semínek budete potřebovat i zeminu a misku. 

Jak postupovat? 

Vypěstovat si velikonoční travičku je snadné. Na dno 
misky dáte zeminu, kterou posypete semínky. Ta by 
neměla být na sobě, ale vedle sebe. Čím více jich 
bude, tím hustší bude travička a tím lépe bude osení 
vypadat. 

Semínka opět zasypete zeminou, jemně přitlačíte a výsev je 
hotový. 

Můžete si  vyrobit i Velikonoční střapaté vajíčko 

Budeme potřebovat polovinu skořápky od vajíčka, kterou naplníme hlínou nebo vatou. 
Do půlky skořápky dáme hlínu. Do hlíny zasejeme semínka řeřichy nebo obilí.  
 
Zaléváme,                                    aby nám to krásně vyrostlo. Za pár dní semínka vyklíčí a 

vytvoří nám střapatou- vlasatou hlavičku.  

 

 

 

 

 

http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/libilo-se-vam-vysejte-si-oseni-velikonoce-jsou-za-chvili-tu
https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vysejte-velikonocni-oseni-ted-je-nejvyssi-cas


Jak na to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Čím osení ozdobit 

Jakmile vám travička vyroste, 
přichází čas na zdobení. Malé děti 
určitě ocení nejrůznější zápichy ve 
tvaru zvířátek (zajíčků, kuřátek, 
slepiček) nebo vlastnoručně 
nabarvená vajíčka. Zvolit můžete i 
čokoládová, ale na ty pozor, záhadně 
mizí :-) 
 
Vajíčkové zápichy - děti si na tvrdý 

(karton, čtvrtka...) papír obkreslí obrys 

vajíčka (rodiče předkreslí) a děti 

vystřihnou. Z barevného papíru nastříhají proužky, které smotají (klidně za pomoci 

tužky) a přilepí na vajíčko. Nakonec připevní na špejli pomocí lepidla/izolepy. Mohou 

zavázat mašli. 

 Naučte se novou písničku 

Veselá písnička na jaro: https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w 

 

 Čtení Pohádky: 

O zeleném vajíčku (Eduard Petiška) 
 
 
„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak    
to kdy slyšel,   že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek. 
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek 
hledat zelené vajíčko.  
 
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“ 
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“  
 
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“ 
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“ 
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“ 
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“  
 
Kohoutek šel ke špačkům.  

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni/310776/nejkrasnejsi-velikonocni-vyzdoba-vyrobte-si-vesele-jarni-dekorace.html
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“ 
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“ 
 
 Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, 
nemáš nějaké?  Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené 
vajíčko. Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“ 
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se 
zeptej.“  
 
Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? 
Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl.“ 
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. 
Nenajdeš-li zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“ 
 
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? 
Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené 
vajíčko nedostal.“ 
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni 
slepičce, ať jen snáší bílá vajíčka.“  
 
Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice 
a dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené. 
Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.  
 
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. 
Vajíčko pod ní křupne a zbydou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá 
vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne 
kuřátko.“ A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko. 
 

 Práce s pohádkou/textem: 

 

O čem pohádka vypráví? 

Zapamatovali jste si všechna zvířátky, která se v pohádce vyskytovala? Můžete si obrázky 

z pohádky i namalovat  😊 

Odpověz na otázky k pohádce: 

Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? Která zvířátka 

snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek zelené 

vajíčko? Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička? 



CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: porozumění obsahu, pojmenování postav, 
časová osa, rozvoj slovní zásoby. Čtení je pro děti velmi důležitou součástí 
předgramatických dovedností – dítě by mělo zvládat převyprávět jednoduchou dějovou 
linku. Možno podpořit obrázkovým materiálem. (Posloupnost, časová osa, hry 
s obrázky.) Pohádky pomáhají dítěti soustředit se. Zlepšují tak pozornost! 
Hádanky – rozvíjíme logické a kombinační řešení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci 
v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání.  
 

 Hádanky: 
 

„V kurníku ho slípka hlídá, 
než ho dáme do ošatky, 
jedno, druhé, třetí přidá, 
hospodáři, vrať se zpátky.“ (vajíčko) 

 
„Kuře se ztratilo, odešlo zrána, 
kokodák, celý den, volá ho máma.“ (slepička) 
 
„Ruce a pár dlouhých proutků, 
k tomu tenký drátek, 
pletu si ji na koledu, 
jaro slaví svátek.“ (pomlázka) 
 
„Barvička chtěla by potěšit nás, 
natírá trávu i listy. 
Jenom list papíru utekl včas, 
na tebe počká si čistý.“ (zelená) 
 
„Vejce jako obrázek, 
malované z lásky, 
komu radost udělá 

                                             zítra u pomlázky? (kraslice) 
 
 
 

 

 Rozvoj prostorové orientace 

Namaluj si na prázdný papír 5 vajíček a vybarvuj je podle diktátu maminky nebo 

tatínka. Můžete si i vyměnit role 😊 a obměňovat zadání. 



 

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME: pravo -levou a prostorovou orientaci (uvědomění 

si pozice: napravo, nalevo, vepředu, vzadu, nahoře, dole, daleko, blízko, první, poslední, 

uprostřed, správné určení směnu), zrakové rozlišování. 

 

 Cvičení pro děti  

 „O Velikonočním zajíci“ https://www.youtube.com/watch?v=Tg9vCUXRB_E 

 

 A teď ještě jeden taneček, který už znáte 

Ptačí tanec https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo 

 

 "Proč máme Velikonoce 
 
 https://edu.ceskatelevize.cz/video/5203-proc-mame-velikonoce 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9vCUXRB_E
https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5203-proc-mame-velikonoce


 Dějová posloupnost 

Líhnutí kuřátka – popiš jednotlivé obrázky 

 

 
 
 

 Kuřátko 
      Nakreslíme vajíčko, 

žluté jako sluníčko. 
Přidáme dvě nožičky 
a k nim malé prstíčky. 
Ještě žlutou kuličku 
jako ptačí hlavičku, 
očko, malý zobáček - 
pak mu nasypeme máček. 
 

  



 

 Tiskátka  

- korkový špunt děti namočí do žluté barvy a otiskují několik kuřátek na papír. Po 

zaschnutí dokreslí zobáčky, oči, křídla a nožky 

 Rytmus slova 

Každé slovo má svůj rytmus – krátké a dlouhé slabiky. Přiřaď ke každému obrázku ten 

správný. (např. pomlázka – tečka  čárka tečka) 

  

.  

 

 

 

  

 
 



 Pečení 

Jak se vám povedla bábovka? Určitě byla moc dobrá a vy už jste hotoví cukráři 😊. 
Proto upéct velikonočního beránka bude pro vás hračka. Tak s chutí do toho…. 



 

 



 

 

 

 

Přeji krásné jarní svátky a ať je pěkný každý den, 

který jen s úsměvem na tváři prožijem. 

Dostatek sluníčka, teplého povětří a co dál? 

Dál hlavně zdraví, to by si každý přál….. 

 

Krásné Velikonoce… 

                                        Vaše paní učitelky 😊 
 


