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VELIKONOCE 
distanční výuka 29. 3.–2. 4. 2021 

 

Milé děti, 

chválíme vás za plnění úkolů, za to, že chodíte do 

přírody a rády s námi poznáváte nové věci. 

Děkujeme za všechny obrázky, pozdravy, videa, na 

kterých krásně cvičíte nebo recitujete básničky. Teď 

netrpělivě čekáme na fotky vajíček, které nabarvíte 

nebo ozdobíte. 

Přinášíme vám další nabídku úkolů a aktivit a věříme, že si vyberete a že nám opět napíšete, 

co vás nejvíce bavilo a co nového jste se dozvěděly. Na poslední stránce se nezapomeňte 

zamyslet nad tématem, ohodnotit se a ocenit za odvedenou práci. 

Pojďme na to! 

 

1. OPAKUJEME JARNÍ KVĚTINY 

Jak se jmenuje květina na obrázku? Kolik má její název slabik? Počet slabik napiš POD 

obrázek DO kroužku. POD obrázek DO čtverce napiš písmeno, na které květina začíná. 
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2. Co jsou to vůbec VELIKONOCE? Rozvoj sluchového vnímání, myšlení. 

Máte si s kým popovídat o Velikonocích a o velikonočních zvycích? Víte, co jsou to kraslice, 

paškál, velké noce, co je to Mařena nebo Morana nebo jak se plete pomlázka? Nebo čeho je 

vejce symbolem? 

Buď poproste rodiče, ať vám dotazy zodpoví, anebo se podívejte na pořad ČT – Ty brďo aneb 

Škola hrou: 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e419234100061010 

 

3. SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU, KRESLENÍ A STŘÍHÁNÍ rozvoj jemné motoriky, prostorové 
inteligence – vyrob si zajíčka nebo slepičku nebo papírový košík: 

a) Jednoduchý zajíček z papíru: Máte doma papír, barevný papír nebo vodovky nebo i 

pastelky, lepidlo a fix? https://cz.pinterest.com/pin/1900024833581907/ 

b) Tohle, děti, zvládnete samy (ale pod dohledem dospělého) - slepička: Máte doma 

roličku od toaletního papíru, barevný papír nebo vodovky, nůžky a lepidlo? Pusťte se 

do výroby velikonočního zvířátka: https://www.promaminky.cz/kreativni-

dilna/velikonocni-dekorace-a-ozdoby-351/papirova-zviratka-2973 

c) Výrobek s pomocí rodičů – papírový košík: Máte doma barevný papír, lepidlo, 

pravítko a nůžky? Pak pojďte vyrobit velikonoční dekoraci – papírový košík: 

https://www.youtube.com/watch?v=oux19Piqx_o 

 

4. CVIČENÍ 

Vyberte cvičení na míru vašim možnostem a podle zájmu dětí. Přinášíme nabídku: 

Hýbánky – cvičení, které tě zvedne ze židle: https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky 

Cvičení s Dádou – Ještěrka: https://www.youtube.com/watch?v=cYm--mRMars 

Cvičení pro rodiče a děti s Davidem Hufem: 

https://www.youtube.com/watch?v=_EGqYIfE7HY 

Jógová rozcvička pro děti: https://www.youtube.com/watch?v=fYxf4l20Bnc 
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5. VÝTVARNÁ VÝCHOVA, rozvoj prostorové inteligence: KRASLICE  

Uchopte správně pastelku a pusťte s do barvení velikonočních vajíček: 

 
 

 

 
 

mailto:veverky.nalanu@gmail.com


 
MŠ Na Dlouhém lánu, Nechanského 589/3, 160 00 Praha 6-Vokovice 

email: veverky.nalanu@gmail.com, Kateřina Klusáčková, Eliška Folcová 

4 

 

6. GRAFOMOTORIKA, rozvoj prostorové inteligence: ŠIKMÝ OVÁL, BÁSNIČKA 
s HÁDANKOU, rozvoj verbální a hudební inteligence 

Naučte se básničku.       Další zadání najdete v pracovním listu. Vzpomeňte na úchop tužky! 
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7. LOGOHRÁTKY 

Kterým písmenem začíná slovo VELIKONOCE? Správně, jde o V. Určitě stojí za to si ho teď 

trochu procvičit: Spusťte 4. díl: https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky 

A které písmeno je třetí v řadě ve slově VELIKONOCE? Zase dobře, je to L. Pojďme trénovat: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11043712107-logohratky/216543112100006 

Logopedie s Terezou z naší školky na téma Velikonoce: 

https://www.youtube.com/watch?v=c2FfMhhtHp8 

 

8. LOGOPEDIE – velikonoční KOLEDA HODY HODY DOPROVODY 

 

Pojďme si připomenout tradiční velikonoční koledu, ze které se naučíme jen uvedenou první 

sloku.  

Hody hody doprovody, 

Dejte vejce malovaný, 

Nedáte-li malovaný, 

Dejte aspoň bílý, 

Slepička vám snese jiný 

V komoře v koutku 

Na zeleným proutku. 

 

Říkanka pro holky:  Kropenatá slepička – nechejte holky, ať jednotlivá slova už pro lepší 

zapamatování znázorní pohybem: 

Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. 

 

Koleda pro kluky: Pletu, pletu pomlázku – nechejte kluky, ať jednotlivá slova už pro lepší 

zapamatování znázorní pohybem: 

Pletu, pletu pomlázku z proutí a provázku. 

Mašli si na ni přivážu a holkám ji hned ukážu. 

Zazpívám jim koledu, snad to ještě dovedu. 
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9. PEČENÍ BERÁNKA 

 

Milé děti,    

  
pokud bud ou mít rodiče čas, m ůžete si v elikonočního beránka  upéct pomocí  

obrázkového receptu , který jsem  pro vás připravila. 
  

Nemusíte nic vážit, bude  

vám stačit hrníček a lžíce.  
    Určitě poproste rodiče o pomoc, hlavně až budete  

dávat beránka do trouby, která je moooooc horká!    

  

  

Budete potřebovat:    

-    ks vejce 3   

-   1  hrnek rostlinného oleje   

-    hrnek mléka 1   

-    balíček vanilkového cukru 1   

- 2  hrnky polohrubé mouky   

-   1  balíček prášku do   pečiva   

-   1  hrnek cukru krupice   

-   moučkový cukr na posypání   

-   lentilky, nebo rozinky na místo očí   
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10. VÝTVARNÁ VÝCHOVA, rozvoj prostorové inteligence: OMALOVÁNKA 
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11.   VYBARVI, SPOČÍTEJ A ZAPIŠ – předmatematická gramotnost 
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12.  POHÁDKA NA DOBROU NOC 

Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily: 
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 
 
 

Velikonoční pohádka o zajíčkovi Kuliferdovi  
Bylo krásné slunečné ráno. Celá příroda se probouzela a ve vzduchu bylo cítit jaro. Ptáci vesele štěbetali 

a na louce zvědavě vykukovaly první květinky. Někde se ze zelené trávy usmívaly bílé sedmikrásky, jinde zase 

zlatovlasé pampelišky. Na loukách se roztančila spousta barevných kuliček. 

A vzduchem se linula nádherná vůně (nádech nosem). Hmmm, tak voní 

jaro... Z lesa se ozývalo ťukání do stromu: ťukyťukyťukyťuk. To pan datel, 

doktor lesa, už měl plný zobák práce. Kontroloval po zimě celý les. Pod 

vzrostlým dubem měla pelíšek zaječí rodinka. Zajíčci právě radostně tančili: 

narodil se jim syn. Když vykoukl na svět, měl takový kulišácký výraz, že mu hned začali říkat Kuliferda. Zajíček 

to byl zvídavý a neposedný. Očička mu radostně jiskřila, všechno ho zajímalo a pořád se na něco vyptával. 

Také se moc rád seznamoval s ostatními obyvateli lesa, louky, jezírka i potůčku. Tak se brzy skamarádil s ve-

verkou, sovou, beruškou i rybkou. Jednoho dne vyběhl zajíček Kuliferda dál od jejich dubu. Dostal se až k do-

mečku, ve kterém bydleli lidé. Zajíček Kuliferda se schoval za rozkvetlý keř zlatého deště a pozorně naslou-

chal. Člověčí maminka a tatínek zrovna povídali svým dětem o Velikonocích. Kuliferda ale moc nerozuměl 

lidské řeči a nevěděl, co to ty Velikonoce jsou. Rychle běžel do lesa k velké dutině stromu, kde bydlela jeho 

kamarádka, moudrá sova. Ta Kuliferdovi moc ráda vše vysvětlila. „Velikonoce jsou svátky jara. Lidé i zvířátka 

mají na jaře velikou radost, že zase sluníčko více hřeje, že se rodí mláďátka a vše kvete.  

Dívky na Velikonoční pondělí barví vajíčka a kluci pletou 

pomlázku. Pak chodí koledovat od domu k domu. Říkají velikonoční 

básničky a každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají pomlázkou 

po zadečku. Holky jim dávají do košíčku barevná vajíčka. Lidské děti 

také hrají jednu moc hezkou hru. A víš co, Kuliferdo? Já ji pro tebe 

připravím.“ Uběhl týden. Zajíček Kuliferda už se nemohl dočkat, co 

pro něj sova připravila. „Tak, Kuliferdo, připrav si košíček a hledej na 

louce mezi kytičkami barevná vajíčka!“ Kuliferda měl ohromnou radost a dal se do hledání. Také kamarádi z 

okolí mu přišli na pomoc. Všechna zvířátka hra náramně bavila. Všichni společně posbírali vajíčka a opatrně 

je vložili do košíčku. „Skvělé,“ pochválila je sova. „Hezky jste si navzájem pomohli a ještě jste si užili spoustu 

zábavy.“ Sova se usmála, všem zamávala a rozloučila se. A protože už se blížil večer, všichni byli moc unavení 

a byl čas jít spát. Kuliferda se se všemi rozloučil, poděkoval a odhopsal do svého pelíšku pod dubem. Usínal 

s úsměvem na tváři a těšil se na další jarní den. 
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13.  Sebehodnocení 

 

• Děti, zamyslete se, jak jste pracovaly, jak jste plnily úkoly, kvízy nebo jak jste cvičily? 

Vybarvěte si svého smajlíka, kterého byste si za zvládnutí téma VELIKONOCE udělily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Zkuste přemýšlet, co nového jste se dozvěděly? 

• Který úkol vás zaujal nejvíc a proč? 

Na zbývající plochu papíru můžete nakreslit, jestli vám něco donesl velikonoční zajíček nebo 

jestli jste něco vykoledovaly. 

 
Krásné jaro všem přejí Káťa s Eliškou 
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