
Distanční vzdělávání na týden  

29. 3. – 2. 4. 2021 

 

Téma týdne: Velikonoce 

 
Milé děti, zdravíme vás v dalším, velikonočním týdnu. Velikonoce jsou 

nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jsou obdobím lidových 

tradic spojených s vítáním jara.  Aktivity na tento týden jsou spjaté 

s tímto tématem a my doufáme, že si užijete spoustu zábavy.  

Krásné velikonoční svátky přejí všem našim motýlkům paní učitelky. 

 

 
 

 
Rodiče předškoláků, kteří mají povinné předškolní vzdělávání, prosíme o 

doručení podepsaných úkolů vypracovaných dětmi do schránky MŠ. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ctidoma.cz/zivotni-styl/2019-04-21-velikonoce-jaka-je-historie-tradicnich-svatku-jara-co-jednotlive&psig=AOvVaw2mZCQYmJsxFE5ULey0Hvap&ust=1616576888410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjV6KuIxu8CFQAAAAAdAAAAABAO


DISTANČNÍ VÝUKA 
 
 
 

Téma: Zvídavý medvídek 
 
Tematická část: Velikonoce 
 
 
 
 

Očekávané výstupy a záměry: 
 

- Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav. 
 

- Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností. 
 

- Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se 
běžně dítě setkává (rozumět tomu co se ve známém prostředí děje). 

 
- Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, 

zkoušet, experimentovat. Nechat se získat pro záměrné učení. 
Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého. 

 
- Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie. 
 

- Využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí. 
 

- Přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit. 
Plnit činnosti podle instrukcí. 

  



ČINNOSTI DO CENTER AKTIVIT 

 

ATELIÉR 

1. Nakreslete si veselou velikonoční ozdobu - kraslici na dveře. Fantazii se meze nekladou. 

Budeš potřebovat: pastelky nebo barvy, bílý papír a nůžky. 

 

 

2. Zkuste pro prarodiče, sousedy, kamarády vyrobit velikonoční přání.  Stačí stejné pomůcky 

jako u ozdoby na dveře.  Namalujte vajíčko, vystřihněte, ozdobte jako kraslici. Můžete zkusit i 

kuřátko. Spolu se sourozenci/rodiči napište přání a vhoďte ho do schránky. 

 

 

POKUSY  A OBJEVY 

Na pokusy s vajíčky budete potřebovat dvě větší sklenice (můžou být od zavařeniny), sůl, 

polévkovou lžíci, dvě vajíčka.  

 

Nalejte do obou sklenic stejně vody. Do jedné z nich přisyp alespoň 10 vrchovatých lžic soli a 

řádně roztok zamíchej. Do obou sklenic vlož vejce, co se stane?  

PS: pokud jsou na tom obě vajíčka stejně, přidejte více soli.   



DÍLNA 

1.   Tatar pletený ze čtyř prutů 
 

Pletení pomlázky vám nemusí zamotat hlavu. Existuje i jednodušší způsob, jak si ji zhotovit. 
Postačí vám čtyři proutky a jeden na rukojeť.  
 

Jak na to: 
- Silnější konce proutků dáme k sobě a pátým proutkem si uděláme rukojeť tak, že 

prut dáme doprostřed.  
- Poté jej provlékáme na obě strany každým z prutů a na závěr se vrátíme opět 

doprostřed.  
- Pletací pruty si rozdělíme na dva a dva.  
- Z levé skupiny si vezmeme vnější prut a provlečeme jej vrchem mezi prvním a 

druhým zprava.  
- Spodem jej pak vrátíme zpět vlevo a umístíme doprostřed. 
- Pak totéž zopakujeme s pravým vnějším proutkem. 
- Takto postupujeme až k samotnému konci tataru.  
- Na konci jej řádně upevníme provázkem. 

 

 
 
 

2. Nejen kluky bude bavit zatloukání hřebíčků nebo vrtání šroubků aku vrtačkou do šablony 
zajíce. S tím by vám mohl pomoct tatínek nebo dědeček. 

 

         



KOSTKY 

Zkuste si povídat, jaké barvy patří k jaru a Velikonocím a potom poskládejte z libovolného 

materiálu obrázek kraslice. 

 

 

 

HUDBA A DIVADLO 

 

 

 

 

 

Zahrajte si, jak jdete na pomlázku a naučte se velikonoční koledy (maminku tím na 

velikonoční pondělí určitě překvapíte), nebo si zazpívejte velikonoční písničku.



 

Hody, hody doprovody 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný, 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý,  

slepička vám snese jiný. 

 

Pomlázka 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám. 

 

 

Velikonoce 

Chlapci pomlázku si pletou, 

mašličku na ní mají červenou, zelenou i žlutou. 

Dívky obarvují vajíčka,  

které snesla slepička. 

Beránek je upečený 

v čokoládě namočený,  

ozdobu na stole dělá nám, 

vyšupat mě přijde každý koho znám. 

 

 

 

 



KNIHY A PÍSMENA 

1. Velikonoce, oslavy jara a nejdůležitější křesťanské svátky, jsou plné zvyků a tradic, 

symbolů a radosti z nadcházejícího jara. Víte, co je pro Velikonoce typické? Povídejte si o 

tom s rodiči. Zde jsou některé příklady:  

 

Jidáše                                

Jidáše je sladké pečivo různých tvarů, pomazané medem. Jedlo se na Zelený čtvrtek a mělo 

připomínat provaz, na kterém se oběsil Jidáš. 

Mazanec                          

Mazanec, jak ho známe dnes, sladké pečivo s rozinkami, se peče od 18. století. Má kulatý 

tvar připomínající slunce, kterého bude v dalších dnech přibývat. Na vršku se mazanec nařízl 

do kříže, připomínající ukřižování Krista.  

Vejce                       

Vejce je symbol nového života, naděje, plodnosti,  zrození, ale i smrti. Začátku a konce. 

V průběhu staletí se vytvořila řada pověr a obřadů. Vejce se přidávaly do základů nových 

domů, do hrobů, sloužila k léčbě i ochraně před různými nemocemi, k věštění a mnoho 

dalšího. Na Velikonoce se uvařená vejce (po 1. světové válce i vyfouklá vejce) různými 

technikami malují a zdobí. Říká se jim kraslice. 

 

https://www.ceskazceska.cz/jidase/
https://www.ceskazceska.cz/velikonocni-mazanec


2. Zkuste opsat slova, vytleskat je na slabiky a určit počáteční a koncové písmeno (děti si 
rozvíjí sluchové vnímaní, jemnou motoriku, předčtenářskou gramotnost). 

 

VELIKONOCE 

………………………….. 

 

VEJCE  

……………………….. 

 

SLEPICE 

………………………. 

 

POMLÁZKA 

………………………… 

 

 



 

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY 

Zahrajte si s rodiči nebo starším sourozencem jednoduché pexeso. Budete potřebovat jen 

nůžky na vystřihnutí. Pokud chcete, můžete si obrázky i vybarvit. 

 



 

 

 

 

 



DOMÁCNOST 

 
Můžete si s pomocí rodičů podle 
receptu upéct beránka. Nemusíte nic 
vážit, bude vám stačit hrníček a lžíce. 
Buďte opatrní, hlavně až budete dávat 
beránka do trouby (trouba mže být 
velmi horká). 
 
 
 
 

   Budete potřebovat:  
3 ks vejce 
1 hrnek rostlinného oleje 
1 hrnek mléka 
1 balíček vanilkového cukru 
2 hrnky polohrubé mouky 
1 balíček prášku do pečiva 
1 hrnek cukru krupice 
moučkový cukr na posypání 
lentilky, nebo rozinky na místo očí 

 

          

 

 

 

PRACOVNÍ LISTY 

 

1. Dozdob kraslici dle předlohy (rozvoj grafomotoriky, kontrolujeme správné držení 
tužky, přiměřený tlak na tužku). 

2. Slepování kraslic (rozvoj zrakového vnímání). 
3. Dokreslování vajec (rozvoj matematických představ – dopočítávání, správné držení 

tužky). 
4. Vybarvování vajíček dle instrukcí (procvičení barev, základních prostorových pojmů). 
5. Vybarvování správného počtu (rozvoj matematických představ) 
6. Velikonoční obrázky (sluchová analýza – vyvození počáteční hlásky ve slově). 
7. Řazení podle velikosti (určování menší x větší, zrakové vnímání). 
8. Ukrytý velikonoční motiv (zraková diferenciace, vyhledávání shodného čísla/tvaru). 
9. Kuřátka (pravolevá orientace). 
10. Písmena (zraková analýza – hledání písmen, rozvoj předčtenářských dovedností, 

rozvoj sluchového vnímání). 
 

  



1. Dozdob kraslici dle počáteční předlohy. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



2. Dokážeš slepit stejné půlky kraslic na obrázku? Spoj je k sobě čarou. 
 
 

 

 
 
 
 



3. Domaluj do každé misky tolik vajec, aby jich v každé misce bylo šest. 
 
 
 
 
 

  



4. Vybarvi  vajíčka dle instrukcí. 
 

 

  



5. Dokážeš vybarvit správný počet  vajíček podle čísel? 
 
 
 

 

 

 

 

 



6. Udělej do rámečku tolik teček, kolikrát  tleskneš při pojmenování obrázku. 

 
 

7. Která pomlázka je nejdelší a která je nejkratší? Vystřihni a porovnej pomlázky mezi 
sebou a seřaď je podle délky. 

 

  



8. Vybarvi obrázek dle přiřazených barev a čísel. 
 
 
 
 

 

  



9. Kuřátko, které se dívá doleva zakroužkuj červenou pastelkou a kuřátko, které se dívá 
doprava zakroužkuj zelenou pastelkou. 
 
 
 

 

 

 

 

 



10. Najdi v tabulce písmena, z nichž se skládají slova POMLÁZKA a KRASLICE. Jakou hlásku 
slyšíš na začátku? A jakou  na konci? Obě slova si vytleskej. 
 
 
 

 

 

 

 


