
Týdenní činnosti 28.3. - 2.4.2021 

 

Květná neděle 28.3.2021 

- Velikonoce jsou svátky křesťanské (vysvětlení podle víry a uvážení rodičů) a také svátky jara. 

Probouzí se příroda, začínají kvést květiny, 

roste tráva, rodí se zvířátka. S Velikonocemi 

je ze stromů spojená vrba jíva, jinak 

nazývaná jako „kočičky“.  

- Vyrazte s dětmi na procházku, najděte 

zelenou nebo nakvetlou větvičku, vezměte 

si ji domů a tam ji ozdobte. Můžete utrhnout 

břízu, kočičky, zlatý déšť… 

!!! Pozor! Kočičky (vrba jíva) jsou chráněné 

a jsou první potravou pro včeličky, proto ji 

trhejte co nejméně. 

Úkoly pro celý týden 

- Tyto úkoly můžete plnit celý týden a odškrtávejte po dni jaké úkoly jste splnili 

 

  

 



Modré pondělí 29.3.2021 

V tento den se zdobily kostely do modrých barev.  

Oblékni se do modrého oblečení a porozhlédni se,  

co vše je modré? Vyjmenuj to rodičům. 

 

1. Velikonoční tradice 

 
S rodiči si přečtěte text o každém s velikonočních dnů zvlášť a přiřaď čarou obrázky podle tradic.  

 

 



2. Symboly Velikonoc 

- Vyjmenuj rodičům jaké znáš symboly Velikonoc 

- Obrázek níže si následně vybarvi 

- Pokud Tě napadne něco dalšího můžeš k obrázkům dokreslit 

  

 



3. Velikonoční zápich 
- Vyber si z možných variant jeden zápich, který následně vyrob 

 

- Pomůcky: Vyfouknuté vajíčko, špejle, mašle, fixy, barevné papíry, lepidlo (tavná pistole-prosím 

o manipulaci s tavnou pistolí rodiče), temperové barvy, štětec, voda, hadřík 
 

- Postup:  
1. vyfouklé vajíčko si celé nabarvi temperovou barvou podle toho jaký typ zápichu sis vybral,  

2. uschlé vajíčko si dotvoř fixami a barevnými papíry,  

3. do dírky od vyfouknutí vlož špejli, kterou nejlépe přilepíš tavnou pistolí, poté pod vajíčko 

uvážeš mašli 

4. kdo nemá tavnou pistoli nejprve uváže mašli na špejli, vloží špejli do dírky od vyfouknutého 

vajíčka a přilepí lepidlem  

Šedivé úterý 30.3.2021 

Na Šedivé úterý se traduje velký úklid. Jeho jméno vzniklo podle toho, že se v domě, tak uklízelo až 

se prášilo a všude bylo šedivo. Ukliď si pokojíček a udělej si pořádek ve svých hračkách. Aby Ti to šlo 

lépe od ruky nauč se k tomu básničku na pondělní koledování. 

1. Předtím než se půjdeš učit básničku si procvič pusinku, ať si nepolámeš jazyk 

Široce se usměj, tak, aby byly vidět zoubky 

Nafoukni tváře, jako bys měl/a v puse vajíčko 

Vajíčko se překuluje z jedné tváře do druhé – střídavě nafukuj levou a pravou tvář 

(Pamatuješ si, která strana je levá a která pravá?) 

Našpul rty, jako bys chtěl/a dát někomu pusu 

Otevři pusu co nejvíc to jde, jako když zíváš 

Vyplázni jazyk a zkus se špičkou dotknout brady 

Vyplázni jazyk a zkus se špičkou dotknout nosu  

Otevři pusu a kmitej jazykem z levého koutku do pravého (jako když tikají hodiny) 



2. Básnička pro kluky a pro holky 

 

 

 

 

 

 

3. Grafomotorika 

3x obtáhni krouživými pohyby celé vajíčko, pak vajíčko dozdob různými symboly. K obtahování 

symbolů můžeš použít různé barvy pastelek. 

 

 

 

 

  

VELIKONOČNÍ PRO KLUKY 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku. 

Všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám! 

Než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

VELIKONOČNÍ PRO HOLKY 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji. 

Pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 



Škaredá středa 31.3.2021 

Tímto dnem naplno začínají Velikonoce. Škaredá nebo i sazometná středa má své jméno podle 

vymetání komínů. Říká se, že kdo se v tento den bude mračit už mu to zůstane. Tak si pojďme 

zazpívat a zatančit a nemračíme se na ostatní. 

1. Zpěv písně „Velikonoční“  

Na tomto odkazu Tě paní učitelka Jana naučí novou písničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs


2. Tancování 

Zatanči si ptačí tanec podle videa. 

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

Volně si zatanči na velikonoční písničku 

https://www.youtube.com/…X7w 

3. Pracovní list – počítání 

Vezmi si nůžky a vystřihni si kuřátka podle čar. Ke každé slepici nalep tolik kuřátek, kolik je na 

slepici napsáno. 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


4. Velikonoční tvoření 

 

- Pomůcky: Barevné papíry, fixa, nůžky, lepidlo 

- Postup:  

1. Vezmi si zelený papír. Zelený papír Ti bude sloužit jako 

podklad. 

2. Na bílý papír nakresli jedno větší kolečko a na žlutý papír 

nakresli dvě menší kolečka. Pokud Ti maminka pomůže, 

tak můžete obkreslit něco kulatého nebo můžete vytvořit 

kružnice pomocí kružítka. 

3. Všechna kolečka si vystřihněte a v každém z nich 

rozstřihněte ¼ dle obrázku. 

4. Nalepte na zelený podkladový papír. 

5. Fixou dokreslete kuřátkům vše potřebné (zobák, nožičky, 

očičko, …) 

6. Na různě barevný papír si nakreslete vajíčka, která 

vystřihněte a nalepte k obrázku na zelený papír. 

 

 

Zelený čtvrtek – 1.4.2021 

Na Zelený čtvrtek, které mělo zelenou barvu, abychom byli zdraví celý rok. Zkus společně 

s maminkou nebo tatínkem uvařit nějakou zelenou dobrotu. Co vše je zelené?  

1. Pohádka „O zeleném vajíčku“ 

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.  

„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 snáší 

jen 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 zbudou 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. 
 

Otázky k textu: 

- 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?  

 

2. Grafomotorika – ovečka 

- Domaluj ovečce vlnu 



3. Dokreslení obrázku 

- Podívej se na obrázek, co na něm vidíš? Dokresli druhou polovinu zajíčka. Po dokreslení obrázek 

vybarvi. 

 

 



Velký pátek 2.4.2021 

Na Velký pátek se říkalo, že se otevírá země a vydává své poklady. Jeden schoval i skřítek Jarovítek – 

najdeš k němu cestu? 

1. Bludiště – cesta skřítka Jarovítka k pokladu 

2. Cvičení se Sokolem 

- Zacvič si podle videa v odkazu 

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

 

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


3. Velikonoční hra 

- Zahraj si společně s rodiči velikonoční hru 

- Připrav si hrací kostku a figurky podle počtu hráčů 

- Hra začíná na 1 – postup určuje číslo hozené kostkou, pokud stoupneš na políčko s vajíčkem – 

házíš kostkou ještě jednou 



4. Omalovánka 

- Vybarvi obrázek barvami podle čísel 

 

  



Nepovinné úkoly 

- Pečení velikonočního beránka 

 

 

 

 

 

 

  



  



- Malování vajíček 

 

 

 


