
 DISTANČNÍ VÝUKA  

Milé děti, Velikonoce letos strávíme trošku odlišně, ale i tak si je 

můžeme užít. Připomenout si různé zvyky, vyzdobit si domácnosti a 

společně tvořit.  

 Téma na předvelikonoční a povelikonoční týden: 

VELIKONOCE  

29.3. – 9.4 2021 

V této distanční výuce nabízíme návrhy činností, které jsme výjimečně nerozdělily 

podle dní. Je tak na vás, kdy si dané úkoly splníte. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje 

zmrtvýchvstání Ježíška (Ježíše Krista). Dříve také byly Velikonoce svátky, které 

oslavovaly příchod jara.  

Jedná se o svátky, který nemají pevné datum, ale jsou to tzv. pohyblivé svátky. Jejich 

datum se mění podle data prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Tento rok bude 

Velikonoční neděle 4. dubna a Velikonoční pondělí 5. Dubna. 

Připomeňme si tzv. svatý týden (týden před Velikonocemi)  

Modré pondělí, šedivé úterý 

V tyto dny se ve všech domech uklízelo  

Škaredá středa   

Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.  



  

Zelený čtvrtek  

Tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny, nebo bylin (špenát, šťovík, mladá 

kopřiva), aby byl člověk po celý rok zdráv. Na jaře je totiž nutné dostat do těla vitamíny a ty jsou 

obsaženy právě v zelených jídlech. Uvař s maminkou zelené jídlo  

Tento den nezní zvony, protože se říká, že zvony odletěly do Říma a proto ve čtvrtek a v pátek chodí po 

vesnici chlapci s hrkačkami, aby zvony nahradili.   

Velký pátek   

Tento den se dodržuje přísný půst.  Na velký pátek se lidé chodívali mýt do potoka, aby se jim 

vyhýbaly nemoci.  Tento den se nesmělo prát prádlo, pracovat na zahradě nebo něco druhým půjčovat – 

prý to přinášelo smůlu  

Bílá sobota  

Na bílou sobotu se zvony opět rozezní.   

Velikonoční neděle   

Vrcholí velikonoční svátky, končí půst.   

Velikonoční pondělí v tento den obcházejí chlapci domy s pomlázkou spletenou z vrbového 

proutí a zdobenou stuhami.   

Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé a veselé. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka  

  

Básničky o Velikonocích (TENTOKRÁT SI MŮŢEŠ VYBRAT, KTERÁ SE TI LÍBÍ)  

KLUČIČÍ              HOLČIČÍ  

Upletl jsem pomlázku,                                            Sluníčko dnes krásně hřeje.  

je hezčí než z obrázku.                                           Mamku, taťku, mě i tebe.  

Všechny holky, které znám,                                   Slavíme dnes jarní svátky, 

navštívím a vymrskám.                                          vejce dáme do ošatky.  

Než mi dají vajíčko,                                               V pondělí k nám přijdou kluci,  

vyplatím je maličko.                                           s pomlázkami pro kraslici.    

  

 



HODY, HODY DOPROVODY  

Hody, hody, doprovody,  

dejte vejce malovaný.  

Nedáte-li, malovaný, dejte aspoň bílý,  

slepička vám snese jiný.  

  

HODY, HODY DOPROVODY 2  

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal 

jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala mě 

koroptvička, chtěla jedno červené,  že mi dá lán 

jetelíčka   a já říkal: Ne, ne, ne. Na remízku mezi 

poli, mám já strýčka králíčka, tomu nosím každým 

rokem, malovaná vajíčka.  

                                  

KOLEDNÍČEK  

Já jsem malý 

koledníček, přišel jsem si pro trojníček,  

trojníček mi dejte,  nic se mi nesmějte.  

 

 

Odkaz na nahrávku básničky: https://youtu.be/WVWTD0fR84E  

 

 

 

 

https://youtu.be/WVWTD0fR84E


Velikonoční osení. Zasaďte si spolu s rodiči a budeme rádi, když se u práce i vyfotíte a fotku 

nám pošlete.  

 

Děti tyto činnosti miluji, rády sledují, jak semínka klíčí, ptají se..  

Naučte děti odmalička milovat práci na zahrádce. Budují si tím vztah k přírodě, budou si tak  

vážit plodů z přírody, které si za trochu námahy vypěstují.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



Velikonoční písnička s videem od paní učitelky Kristýnky  

  

  

Odkaz na nahrávku písničky :  https://youtu.be/3ZKgt1C-b6E  

 

 

 

https://youtu.be/3ZKgt1C-b6E


Grafomotorický pracovní list (POZOR NA ÚCHOP)   

 

 

 



Pohádka o Kohoutkovi a slepičce 

 

Na tuto pohádku se můžete také společně podívat se svými dětmi na 

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be .  

OTÁZKY PRO DĚTI PO SHLEDNUTÍ, ČI PŘEČTENÍ POHÁDKY  

a) Zkus popsat vlastnosti kohoutka a slepičky  

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be%20.
https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be%20.
https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be%20.


b) Jaká zvířátka byla v pohádce? (slepička, kohoutek, prasátko, kráva) a jaká povolání 

byla v pohádce?(švec, švadlena, sladovník)  

c) Ponaučení z pohádky: „ Nebýt lakomý a zkusit se rozdělit nejen o sladkosti, ale i 

hračky.“  

Rozvíjíme: sluchové rozlišování, řeč a myšlení  

Posloupnost pohádky – zkusíš vyjmenovat, ke komu šla slepička, jaké věci sehnala a 

pro koho?  

Rozvíjíme: řeč, myšlení, sluchové rozlišování  

(Studánka, švadlenka – šátek, švec- střevíčky, prasátko – štětiny, sladovník – mláta, 

kráva – smetanu, louka – tráva, nebe – rosička)  

Rozvíjíme: myšlení, zrakové vnímání, prostorovou orientaci  

Slepička byla velmi rychlá, vždyť šlo o život kohoutkovi – zkuste si doma sestavit 

překážkovou dráhu, namalujte si plánek, kde bude studánka, kde švadlenka atd.  

 

  

 

 

  

  



Obrázky z pohádky:  můžete si je vytisknout, rozstříhat, postupně seřadit a nalepit na tvrdý papír. (Nebo je 

vytisknout dvakrát a můžete hrát pexeso).  

  

ZOPAKUJ SI PÍSNIČKU A BÁSNIČKU ZE VČEREJŠKA.  

 



 

 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S PANÍ UČITELKOU MARCELKOU:  

https://youtu.be/NFafo6rqSTU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NFafo6rqSTU


 

Předmatematické  představy:  

Do rámečků namaluj tolik puntíků, kolik má slepička kuřátek.  

 

 

 

  



DALŠÍ VELIKONOČNÍ AKTIVITY 
Podle staré zvyklosti, se na „škaredou středu“ nesmí nikdo na 

nikoho mračit, protože by se mohl mračit celý rok.   

TAK POZOR!!!  

POHYBOVÁ CHVILKA   

Při práci s dětmi je potřeba nezapomínat zařazovat pohybové aktivity, protože si děti potřebují 

protáhnout své ručičky, nožičky, a i celé tělíčko. Je dobré střídat aktivity. Např. učení a pohyb.  

Ale jak to udělat, aby to bylo zábavné? Využijte např. cvičení s písničkou, videem nebo říkankou.  

1.TANEC S VIDEEM  

 PTAČÍ TANEC  

- zatančete si podle videa na YouTube  

- napodobujte pohyb rukama a nohama, dokonce si můžete i zazpívat  

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

  

 

MATEMATICKÉ HRÁTKY  

SPOJ VAJÍČKA PODLE ČÍSLA A BARVY  

 na výrobu vajíček budeme potřebovat:  

- barevné papíry  

- nůžky  

- černý fix  

výroba vajíček:  

- z barevných papírů si vyrobíme takový počet vajíček, do kolika chceme s dětmi počítat  

- na vajíčka do horní části napíšeme číslo, do dolní části uděláme podle čísla příslušný počet teček 

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


 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-   vajíčka rozstřihneme na dvě  

části, kdy na jedné části bude  

číslo, na druhé tečky   

průběh činnosti: 
  

-   promícháme rozstřižená  

vajíčka   

-   děti spojují vajíčka podle  

čísla a také barvy   

  

  

  

  

  



Doplň beránkovi kudrliny.  

 
  



 
  

 
 



Zelený čtvrtek  

V tento den zazní naposledy kostelní zvony a podle tradice odletí do Říma. Od toho 

čtvrtka až do soboty nahrazuje zvony řehtání. Kluci školou povinní obcházeli v 

určité časy celou vesnici. A čím pak to řehtání vytvářeli? No 

přeci řehtačkami.   

Zvony se znovu rozezní o Bílé sobotě.  

  

KUTÁLÍ SE VAJÍČKO – básnička s pohybem  

Kutálí se vajíčko,     - napodobujeme kutálení, tak že motáme předloktím 

podej mi ho Haničko.   - natáhneme dlaň  

Hanička se ohla,     - ohneme se 

 pomlázka se prohla.   - zvedneme se a tleskáme  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



Přečtěte si, proč a jak se pletou pomlázky. Pokud by se vám podařilo 

pomlázku s tatínkem, nebo dědečkem vyrobit, určitě nám pošli fotku.  

  

A HOLKY URČITĚ BUDOU S MAMINKOU VYRÁBĚT KRASLICE (Taky se těšíme na foto)  

  

  

Odkaz na zajímavé a jednoduché techniky zdobení vajíček s dětmi:  

https://cz.pinterest.com/pin/457396905905567094/  

 

A JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁME „VAJÍČKOVNÍK“ PŘED MŠ. 

Můžete zde přijít s dětmi pověsit vajíčko, nebo jakoukoli velikonoční ozdobu. 

  

  

https://cz.pinterest.com/pin/457396905905567094/
https://cz.pinterest.com/pin/457396905905567094/


 

VELIKONOČNÍ PUZZLE  - NĚCO PRO PROCVIČENÍ HLAVIČKY   

Vymalujeme si vajíčko a vystřihneme ho. Podle červených čar rozstříhej na puzzle. Rozstříhané puzzle 

poskládej spět do kraslice a nalep na papír.  

 

 

 

 



 

Vybarvi tolik vajíček, kolik uvádí číslo.  

 

  

 

 
 



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://youtu.be/nW7iVeLfuYc    

 

Připomeňme si s dětmi základní tradice těchto čtyřech velikonočních dnů.  

VELKÝ PÁTEK  
Je dnem smutku, protože byl ukřižován Kristus. Dle tradic se v tento den otevírají hory s poklady. 

Velký pátek je prý plný magických sil. Pověry praví, že se nesmí hýbat se zemí, ani prát prádlo, 

uklízet, péct, přijímat dary a nemělo by se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být 

očarována. Člověk by se měl postit.  

BÍLÁ SOBOTA  

Hospodyně pečou velikonoční beránky a mazance. V tento den se opět rození kostelní zvony.  

VELIKONOČNÍ NEDĚLE  

Velikonoční neděle je ve znamení radosti, oslavy Ježíšova vzkříšení.  

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  
Neboli také červené pondělí, které je plné veselých lidových oslav, bohatého hodování. Kluci chodí s 

pomlázkami vyšlehat děvčata. A ty jim za odměnu dají malovaná vajíčka neboli kraslice.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

https://youtu.be/nW7iVeLfuYc
https://youtu.be/nW7iVeLfuYc


VELIKONOČNÍ VĚNEC 

 budete potřebovat:  

- bílé papíry  

- barevní papíry  

- lepidlo  

- stužka (nit) - nůžky výroba velikonočního věnce (foto návod):  

1. vystřihneme si 12 vajíček, 6 z barevného papíru a 6 z bílého papíru  

 

2. vajíčka, z bílého papíru vybarvíme dle fantazie  

3. vajíčka budeme k sobě slepovat do tvaru 

věnce, a to na přeskáčku - jednou malované, podruhé 

vajíčko z barevného papíru  

  

  
4. do věnce v horní části uděláme dírku, kterou 

provlíkneme nit nebo nejlépe stužku. 

  

5. v místě, kde máme dírku na stužku, přiděláme mašli z barevného papíru 

nebo stužky  

  



  

  

6 . Zavěsíme na dveře. A JE  HOTOVO!   



 

Do rámečků namaluj tolik puntíků, kolik najdeš stejných obrázků.  

Doplň sudoku  



 

 

 



DALŠÍ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO ZÁBAVU A KRÁCENÍ VOLNÉ 

CHVÍLE NAJDETE NA TOMTO ODKAZU:  

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce 

%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551 

&term_meta[]=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=t 

voreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=s%7Cautocomplete% 

7C0&term_meta[]=detmi%7Cautocomplete%7C0  

 

KRÁSNÉ A KLIDNÉ VELIKONOCE A SNAD UŽ BRZY 

NASHLEDANOU V MŠ  

    

 

PŘIPOJUJEME PRO ŠIKOVNÉ DĚTIČKY JEŠTĚ OMALOVÁNKY 

S VELIKONOČNÍ TÉMATIKOU.  

  

  

  

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0
https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=velikonoce%20tvoreni%20s%20detmi&eq=VELIKONOCE%20TVO&etslf=11551&term_meta%5b%5d=velikonoce%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=tvoreni%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=s%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=detmi%7Cautocomplete%7C0


 



   



 



 



   


