
Těšíme se na jaro a na Velikonoce 

(22. - 26. 3.) 

Milé děti,  

zase vám po týdnu posíláme nové úkoly. Doufáme, že se budou líbit. Než se 

pustíte do práce, chtěly bychom vás všechny moc pochválit. Za to, jak pilně 

pracujete a vyrábíte, máme z vás velkou radost. Jste prostě jedničky! 

 

 rozvoj řečových dovedností 

Jaká roční období znáte? (Vytleskejte názvy, spočítejte slabiky a určete první a 

poslední hlásku ve slově.) 

Jaké nám brzy začne? A které jarní měsíce znáš? 

Jaké znáš květiny, které kvetou na jaře? 

Jaké je na jaře počasí?  

 

 motivace k tématu:  

- protože nás brzy čekají Velikonoce, přečtěte si příběh o zajíčkovi:  

 

„Jak šel zajíček na koledu“ 

Ze strání zmizel poslední sníh, meze a palouky oschly. „Jsou Velikonoce“, 

povídá zajíček, „půjdu na koledu.“ Z proutků vrby si upletl pomlázku a 

koledoval: „Koleda, koleda, proutek vrby, mlsný jazýček mě svrbí. Koleda, 

koleda holoubek, dejte mě něco na zoubek.“ Od veverky dostal borovou šišku, 

od kvočny pět pravých vajec. Hned se chtěl do vajec pustit, ale vajíčka ho 

zarazila: „Nejez nás studená, zajíčku. Ohřej si nás v teplém kožíšku.“ Zajíček 

poslechl, přikryl vajíčka huňatou srstí a únavou spokojeně usnul. Ráno ho 

probudilo pípání. Ležel na skořápkách a po zádech mu skákalo pět žlutých kuřat.  

„Přelstili jste zajíčka, kdepak jsou ta vajíčka?“ spustil zajíc a kuřata nato: 

„Řeknem ti to bez ptaní, snědl sis je ve spaní!“ Zajíček si nebyl jistý, jak to 

vlastně bylo. Na mudrování moc nebyl, a tak se rozběhl shánět něco k snědku, 

protož mu začala kručet v bříšku.  

Jak to s vajíčky bylo, opravdu si je zajíček snědl ve spaní?  

 



 Velikonoční říkanky – zkuste se naučit zpaměti  

Říkanka pro holky: 

Pojďte, kluci, na koledu, povězte i známé, 

do koláče při pečení lžíci medu dáme. 

Z ošatky si vybíráte vejce malé, velké, 

pomlázkou nás vyšupáte, než půjdete dále. 

 

Říkanka pro kluky: 

Holky, tety, babičky, do šatů se strojí, 

pak uvážou pentličku na pomlázku mojí. 

Holka, teta, babička i maminka milá,  

malovaná vajíčka pro mě připravila.  

 

Hádanky 

1. Hop, skok, žlutá sluníčka, 

hopkají ven z hnízdečka. 

Jen sami bez mamky, 

pípají si říkanky. 

Co je to? 

 

2. Velké uši a chlupatá kůže, 

zelí a salát denně může. 

Co je to? 

 

3. Mám vajíčko bílé, od slepičky milé, 

a to bílé vajíčko, nazdobím si maličko. 

Líbí se mi velice, tahle krásná ……..  (kraslice) 



Pohybové činnosti 

PH „Na slepičky“ 

Kokodák, slepičko, dáš mi prosím vajíčko? 

Nic nedám, neprodám, sama si ho uschovám.  

Schovám-li ho za vrátka, brzy budou kuřátka.  

 

- překážková dráha, ke které budeme potřebovat míč a mísu 

-  na startu děti říkají uvedenou říkanku, dají si míč mezi stehna a mezi 

překážkami ho nesou až k míse, kde ho bez pomocí rukou „pustí“ do mísy  

 

Říkanka s pohybem 

Kuřátko má malé nožky, (držet se za ramena a napodobit křidélka) 

po dvorku si cupitá. (cupitat na místě) 

Za ním slípka hop, hop, hop, (skok snožmo) 

a pak kohout skok, skok, skok. (skok po prostoru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náměty na tvoření 

- nemusíte tvořit všechny výrobky, vyberte si podle 

toho, co se dětem bude nejvíce líbit i podle Vašich 

časových možností 

 

„Vlasatá hlavička“  

- budeme potřebovat: květináč, hlínu, temperové 

nebo akrylové barvy, obilí, štětec 

 

- postup:  

1. nejprve si podle své fantazie ozdobte svůj květináč 

– buď můžete nakreslit obličej, nebo ozdobit 

jakkoliv 

2. po zaschnutí nasypeme hlínu a zasejeme obilí 

3. za pár dní zrníčka vyklíčí a narostou tak hlavičce „vlásky“ 

 

„Kraslice“ 

- budeme potřebovat: vyfouknutá vajíčka, špejli a stuhu 

postup: kraslici můžeme ozdobit několika způsoby, například:  

1. namažeme herkulesem a obalíme v krupici 

2. polepit ubrousky 

3. natřeme tmavou barvou a polepíme rozbitými bílými skořápkami 

- špejli můžete ozdobit barevnou stuhou 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Sněženka“ 

budeme potřebovat: 

čtvrtku, papír nebo papírový talíř, kosmetické tampony, zelenou temperovou 

barvu, zelený krepový papír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Pracovní listy 

 



 



- do čtverečku zapište buď číslicí nebo pomocí teček 



 



 



 


