
Velikonoce jsou za dveřmi 

 
  



Naše milá koťátka, 

I když to venku tak nevypadá, máme jaro a k jaru patří Velikonoce. Posíláme Vám pár 

pracovních listů, které si opět založíte do vašeho zásobníčku. Určitě chodíte na procházky s 

maminkou a tatínkem. Pozorujte krásné jarní-velikonoční výzdoby. Máte doma také nějakou 

jarní nebo už velikonoční výzdobu ?  

Kdyby počasí nepřálo vycházce, můžete si zahrát hru, kterou jsme si pro Vás připravily. 

Natočily jsme pro Vás další video, určitě se na něj podívejte ! Ve videu je pro Vás velký 

úkol😊 

Na email nám rodiče mohou zasílat i fotky, videa z vašeho tvoření. My si Vaše fotky ve školce 

vystavíme. 

Přejeme Vám hezké jarní dny 

Paní učitelka Iva, Jana, Martina 

 

POVÍDÁME SI O VELIKONOCÍCH,SEZNAMUJEME SE S TRADICEMI : 

 

Velikonoce jsou spojeny s velkým množstvím lidových tradic (některé z nich vás 

určitě hned napadnou), vítáním jara a především křesťané si je také spojují s 

oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Dále tu máme lidové tradice, které jsou 

spojeny s velikonočními symboly – patří mezi ně: beránek, vajíčka, samozřejmě 

také pomlázka a koledování. Hlavně u nás, v České republice, je velmi silná 

tradice koledování. Muži a chlapci na Velikonoční pondělí obcházejí stavení 

a říkankou žádají o koledu. Ženy a dívky jsou pomlázkou vyšupány, cílem je, aby 

zůstaly celý rok zdravé a krásné. 

A v neposlední řadě Velikonocemi také vítáme jaro a oslavujeme procitnutí 

přírody z dlouhého zimního spánku. 

A jak slavíte Velikonoce vy? 

 

Jak lidé slavili Velikonoce můžete s dětmi shlédnout v pěkném a naučném 
zpracování loutkového seriálu o malé vesničce ze starých dob, Chaloupka na 
vršku - Jak se pomlázky ztratily. 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


 

Připomeň si velikonoční básničku. 

Rodiče ti básničku přečtou. Vystřihni a 

nalep obrázky na správné místo v 

koledě. 

 

VELIKONOČNÍ BÁSNIČKA  

 

Hody, hody, doprovody, 

 

dejte                    malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

 

                vám snese jiný. 
                                               

 



                                                                             

K Velikonocům patří pečení velikonočních mazanců, nebo beránků. Můžete s maminkou zkusit upéct 😊  

Recept na velikonoční mazanec z knížky- Jaro už je tu ! 

 



 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 



K Velikonocům patří i zdobení vajíček. Pojďte nám děti pomoci velikonočně nazdobit naši školku. 

Jak ? podívej se na video 😊 odkaz na video najdete v emailu. 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ BINGO! 

Připravily jsem si pro vás hru, kterou si 
můžete zahrát doma s rodiči nebo 
sourozenci. Je to slavné a generacemi 
prověřené BINGO! Jediné, na čem v této 
hře záleží, je zvolat pěkně nahlas Bingo!!! a 
vyhrát.  

Hru si můžete stáhnout z webu školky nebo 
je pro Vás také k dispozici vytisknutá a 
zalaminovaná v plastovém boxu pod okny 
koťátkové šatny. 

Pravidla hry 

Ke hře potřebujete velkou kartu s 20 
obrázky. Tuto kartu si rozstříhejte. Jsou to 
všechny obrázky, se kterými budete hru 
hrát.  Kartičky skryjte tak, aby na ně hráči neviděli (do klobouku, neprůhledného sáčku nebo 
do krabice). Jeden z hráčů bude tyto kartičky vytahovat.  
Čtyři karty z druhého listu NEROZSTŘIHÁVEJTE – jsou to karty s nápisem  Velikonoční bingo. 
Každý hráč obdrží jednu kartu ( celkem jsou 4 karty- mohou tedy hrát až 4 hráči). Malé 
kartičky postupně vytahujte (z klobouku, krabice) a hráč, který má příslušný obrázek na 
bingo-kartě, si ho označí. Doporučujeme obrázky označovat něčím, co máte doma- k tomuto 
účelu poslouží například fazole, malé kamínky nebo vršky od pet láhve. Kdo má první 
označenou celou kartu, vyhrává. 
 

 

 

 

Úkol – vybarvi tolik vajíček, kolik je puntíků na kostce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Úkol - posloupnost děje: prohlédni obrázky a urči co bylo nejdříve a co potom… vystřihni a nalep 
do  rámečku. Nahoře bude první obrázek. (dbát na správné držení nůžek a na přesné stříhání po 
přerušované  čárce. Poté přesné nalepení do rámečku) 



 

 
 

 

 

 



Úkol- pojmenuj obrázky, vytleskej slova a zamaluj tolik teček kolikrát jsi tlesknul. Na jaké 
písmenko začíná?  Zkus říci i konečné písmeno. (pomozte dětem tím, že konečné písmeno více 
zdůrazníte).  

 

 

 

 

 

Úkol – grafomotorické cvičení. Dokresli vlnky ovečce 



 

 

Úkol – vyzdob velikonoční vajíčko tvary, které jsou předepsané na začátku každého řádku. 

Držíš správně tužku?  



 

 


