
                         

 

TÉMA PRO TENTO TÝDEN:  

Hody, hody, doprovody  

 

Cílem tématu je seznámení se svátky jara - Velikonocemi, tradicemi a lidovými 

zvyky s nimi spojenými, oslava probouzení přírody, rozvoj tvořivosti dětí, 

vyjádření rytmu říkadla pohybem. Vyjádřit rytmus říkadla. Vést k samostatnosti 

při vystřihování. Rozvíjet fantazii a tvořivost. 

 

 

Ahoj naši malí kamarádi,  

blíží se Velikonoce - svátky jara, oslavy nového života, a to my už víme, že na jaře 

začínají růst nové rostlinky, rodí a líhnou se nová mláďata. Na Velikonoce se lidé 

vždy chystali již týden před nimi, a my jsme pro Vás připravili na každý den v 

týdnu trochu zábavy. (…Dobře víme, že už umíte vyjmenovat dny v týdnu - 

výborně, umíte!)  

     Ale nebojte se, protože Velikonoce jsou svátky, kdy se má slavit, tak úkoly 

nebudou těžké a ještě u nich zažijete legraci. 

 

      Mějte se krásně a ať se Vám daří  

 

 



Pondělí 29. 3. 2021 

MOTIVAČNÍ POHÁDKA 

Dnes se podíváte na pohádku o tom, jak lidé slavili Velikonoce a to v pěkném a naučném 

zpracování loutkového seriálu o malé vesničce ze starých dob. Pohádka se jmenuje:          

Chaloupka na vršku - Jak se pomlázky ztratily. 

https://youtu.be/nW7iVeLfuYc 

 Povídejte si s rodiči o pohádce „Jak se pomlázky ztratily“ 

Otázky k videu: 

Zkusíte si vzpomenout, jak se jmenovaly děti z pohádky? (Honza, Mařenka, Martin, 

Apolenka) 

Proč se musí na škaredou středu vymést komín? (aby po zimě dobře táhl, a aby se se sazema  

z domu vymetly nemoce a neštěstí) 

Proč se nemůžeme na škaredou středu škaredit? ( Kdo se škaredí tomu už to zůstane.) 

Co kluci u rybníka střihali? A na co to potřebovali? (kočičky pro maminku, vrbové proutky na 

pletení pomlázky) 

Kdo klukům přinesl mašle? (straka) 

Co jim dal pan učitel? (řehtačky) 

Jak se pomlázky ztratily? (Apolenka je schovala pod necky) 

Co přináší svěcené kočičky? (štěstí do domu) 

Co dělala Mařenka na velikonoční neděli a kdo ji to naučil? (barvila velikonoční vajíčka, 

naučila ji to její maminka) 

Co by se stalo, kdyby kluci děvčata nevyšlehali? (uschly by) 

Kdo dostal vajíčko se srdíčkem od Mařenky? (pan učitel Janek) 

 

Dnes máme MODRÉ PONDĚLÍ.  

O modrém pondělku se dříve lenošilo, a mělo se bavit, a protože je pondělí 

modré (všechny barvy už jistě také umíte rozeznat a pojmenovat,  

zkuste je najít ve tvém pokojíčku). Vyberte si pro dnešní den oblečení, 

které bude jenom modré, tak běžte hledat! Modré tričko, modré tepláky 

nebo legíny, modré ponožky, že by i modré trenky? Holčičky mohou najít 

modré sukýnky, šaty, gumičky, čelenky, sponky…. A je to! Užijte si 

modrý den. 

 

Úkoly pro děti:  
 PL č. 1 – Velikonoční puzzle – rozstříhejte obrázek kraslice podle čar, zamíchejte části 

a pokuste se obrázek složit. Poté nalepte na papír. 
 PL č. 2 – Dvojice kamarádů - Najděte v každém řádku dvě stejná vajíčka a vybarvěte 

je. 
 Můžete začít s pečením mazanců nebo beránků – recept na beránka níže. 

 A teď si trošku procvičíme hrubou motoriku v přitahování předmětů a ve slalomu 

https://youtu.be/nW7iVeLfuYc


1. Přitahování – k této činnosti budete potřebovat provázek, který přivážete na 

dřívko (klacík, tužku, propisku) a na druhý konec připevníte krabici nebo přímo 

nějaký předmět (plyšáka, auto apod.). Jde o to, že namotáváním provázku na dřívko se 

bude přivázaný předmět přibližovat. (rodiče, samozřejmě nechte děti vyhrát ) 

2. Slalom – k této činnosti potřebujete tašku (plátěnou, igelitovou, nebo i povlak na 

polštář – záleží na povrchu podlahy) a PET láhve (nebo cokoli jiného). Z nich si 

sestavte slalom a vytyčenou trasou skákejte snožmo na konec jako v pytli.  

Obě činnosti můžete shlédnout ve videu. Odkaz zde: 

https://photos.app.goo.gl/QFPAZ7QDy3nBeoaP8 

 

Kdykoliv to bude možné, vyrazte VEN  – tyto činnosti můžete dělat kdykoliv 

v průběhu týdne, jedná se spíš o náměty na činnosti. Ukážeme Vám, co vše můžete 

na procházce procvičit a ani si nevšimnete, že se „učíte“.  

 

 NEŽ PŮJDETE VEN - Už samotná příprava na procházku – sbalení batůžku a 

obléknutí – je zároveň přípravou na školu. Do batůžku si Pepík sbalí to, co 

uzná(te) za vhodné – kapesníčky, pití, svačinu. Může mu pomoci třeba 

obrázkový seznam. (Příprava aktovky pak bude pro Pepíka hračka.) 

 Při oblékání si uvědomte, že dítku v první třídě opravdu nikdo nebude pomáhat 

ani s obléknutím bundy, nasazením aktovky či zavazováním bot (to raději 

kupte boty na suchý zip). 

 VENKU… Samotná procházka rozvíjí nejen Pepíkovy pohybové schopnosti, 

ale také výdrž. A nejen tu fyzickou. Už nemůžu, ale musím dojít do cíle. (Neb 

mi nic jiného nezbývá.) To je výzva! Možná, když Pepík (s vaším 

povzbuzením) dokončí túru, bude pro něj snazší dokončit jakýkoli jiný úkol. 

 Cestou přeskočí pár kaluží (obrubníků, spadlých stromů), vyleze na strom, po 

kamenech přeskočí potok, z kopce bude válet sudy. A vy víte, jak moc to 

znamená pro rozvoj jeho hrubé motoriky (hybnosti celého těla). A jak důležité 

je, že cestou nasbírá sedmikrásky (hned jsme u rozvoje trpělivosti, soustředění, 

jemné motoriky – hybnosti prstů, zrakového rozlišování) a vyčistí studánku 

(neboli rozvíjí koordinaci pohybů).  

 Chtělo by to šlofíka, nemyslíte? Zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků 

přírody. Co slyšíte? (Hle – a je tu trénování sluchového vnímání). 

 Neletěl tam kos? Na jakou hlásku začíná slovo „kos“? A na jakou 

hlásku končí? (Ano – tušíte správně, právě rozvíjíme sluchovou analýzu 

a syntézu, tak důležitou pro budoucí čtení a psaní). 

 Znáš nějaké další ptáčky? (A jsme u rozumových schopností.) Pepík si 

vzpomene na čápa a vrabčáka. A co vaše děťátko? Má raději datla? Zahrajte si 

na něj. Vyklepejte třeba klacíkem do stromu krátký rytmus, který vaše dítko 

zopakuje. (Procvičujeme vnímání rytmu a délky. Jak se vám to bude hodit, 

když budete přemýšlet, zda je ve slově „máma“ krátké nebo dlouhé „a“.) 

 Pepík dokonce umí jedním slovem říct, co je to srna, liška, pták, 

jezevec. Ví, že to jsou zvířata. (A my si můžeme odškrtnout, že jsme 

potrénovali nadřazené pojmy.) 

https://photos.app.goo.gl/QFPAZ7QDy3nBeoaP8


 Už by to však chtělo zase trochu pohybu, nemyslíte? Tatínek zavelí: „Dvakrát 

oběhni strom, vylez na pařez a dřepni si.“ (A trénujeme 

schopnost porozumět instrukcím, orientaci v prostoru a sluchovou paměť.) 

 Nežije v lese náhodou nějaké lesní strašidlo? Jak bychom to mohli říct 

jinak? Bubák? Příšera? Skřítek? (Chápete správně – rozvíjíme slovní 

zásobu.) 

 Cestou naštěstí žádnou příšeru nepotkáme, zato pana souseda ano. Dokonce 

jde s paní … (Pepík doplní „sousedkou“ a my víme, že umí slova přechylovat.) 

Dáme se s nimi do řeči. Pepík pozdraví (ano, základní společenské návyky má 

„zmáknuté“)  

 Pepík najde kámen, přiložíte k němu menší a řeknete, to je kámen a ten menší 

je…Pepík odpoví „kamínek“ (vy víte, že umí tvořit zdrobněliny). 

 Pepík ví, že jdete po červené turistické značce. Dokonce pozná, zda šipka 

ukazuje doleva či doprava. (Barvy i prostorové pojmy mu nedělají problém.) 

 A JSTE DOMA - Líbila se vám procházka? Pepíkovi ano. Byla zábavná, 

zábavnější nebo nejzábavnější? (Pepík umí slova stupňovat.) Pepík dokonce 

povypráví, kudy šli, co se mu nejvíce líbilo, co dělali nejdříve a co až potom. 

(Vy už víte, že rozvíjí paměť, slovní zásobu, orientaci v prostoru a čase.) 

  



PL č. 1 Velikonoční puzzle – rozstříhej obrázek kraslice podle čar, zamíchej části a 

pokus se obrázek složit. Poté ho nalep na papír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PL č. 2 – Dvojice kamarádů - Najdi v každém řádku dvě stejná vajíčka a vybarvi je.  



RECEPT NA BERÁNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Úterý 30. 3. 2021 

                       VELIKONOČNÍ STEZKA - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY 

Vydejte se na velikonoční stezku, kterou jsme pro vás připravily. Stezka se skládá ze 17 karet. 

Na každé je úkol, při kterém si protáhnete své tělo. Každé zadání má vždy jedno písmenko 

červené, to si zapište a na konci vám z těchto písmen vznikne tajenka. Za správnou tajenku 

dostanete velikonoční odměnu. Start bude u branky Sluníček. Tam si vezmete jednu 

voskovku, jednu hrací kartu a vydáte se na cestu po zelených fáborcích. Nezapomeňte 

sledovat správné pořadí úkolů.  

Tuto stezku si můžete projít kdykoli od 10 do 16 hod. a na jejím konci vás čeká za 

správnou tajenku odměna  

ŠEDIVÉ ÚTERÝ: 
     Šedá není moc veselá barva, že? Nám připadá taková 

zaprášená! I v minulosti se pořádně muselo uklidit na Velikonoční 

svátky. Dnes pomozte mamince s úklidem, je jedno s čím 

pomůžete, můžete třeba utřít prach v pokojíčku, urovnat si 

oblečení ve skříňkách, a víte co? Koukněte se také pod postel, 

jestli tam nemáte pavučiny nebo jestli tam nepláče nějaká 

zapomenutá panenka nebo auto? 

 

Úkol pro děti: 

 Hrátky s dřívky- zahrajte si hru s dřívky, při které si děti rozvíjejí zrakové vnímání, 

zlepšují koordinaci očí a rukou, prostorovou orientaci, rozvíjejí motoriku, zapojují 

pozornost a zlepšují koncentraci. V této hře mají dětí za úkol poskládat postavu podle 

obrázku. Příklady obrázků na PL č. 3. Další si můžete vymyslet. Hra není na pomůcky 

složitá. Na hlavu můžete použít víčko z PET láhve nebo si ji nakreslit na papír a 

vystřihnout. Na tělo můžete použít párátka, špejle nebo klacíky, které najdete na 

procházce. 

 odkaz na video zde https://photos.app.goo.gl/DU2SwGi9a7gdNDQk9 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/DU2SwGi9a7gdNDQk9


PL č. 3 - postavy  

 

 



Středa 31. 3. 2021 

Povídáme si s dětmi: 

SAZOMETNÁ / ŠKAREDÁ STŘEDA 

Svůj název získala, protože se v tuto středu vymetaly komíny. Se 

sazemi se z domu vymetly nemoci a neštěstí. V tento den bychom 

se neměli škaredit, mračit, aby pak každá středa v roce nebyla 

zamračená, ale plná úsměvů.  

Dnes budete mít ten nejkrásnější úkol. Abyste zahnali všechny škarohlídy, mračouny a 

nerudy, celý den se usmívejte! Kdo se o škaredé středě usmívá, bude se usmívat celý rok. 

Usmívejte se na mamku, na taťku, na brášku nebo sestřičku, na dědu i babičku, na pejska i 

kočičku! Krásný den vám přejeme! Můžeš si namalovat třeba takovou krásnou pusinku a 

poslat nám ji.  

Tip na aktivitu: 

Na škaredou středu můžete s dětmi projít dům, vymést pavučiny a prach ze všech koutů. 

Můžete si k práci zazpívat vaše oblíbené písničky, aby vám práce šla hezky od ruky .  

A nezapomeňte se při práci usmívat  

Úkoly pro děti: 

 PL č. 4 – Velikonoce – trojsložkové karty - Tento pracovní list 

vytiskněte 2x. První arch s kartičkami děti rozstříhají tak, aby pod 

fotkou zůstal název, a u druhého názvy odstřihnou. Děti, obrázky 

s názvy si uložte do řady před sebou. Ostatní obrázky a názvy 

zamíchejte. Po té přiřazujte pod sebe stejné obrázky a pak pod ně 

vyhledejte správná slova, která jsou napsaná pod obrázkem 

v horní řadě. Děti, můžete se pustit do práce.  
 PL č. 5 – Obrázky na pozadí – Na tomto pracovním listě si, 

milé děti, procvičíte své oči  . Vypadá to, že na obrázku je velká „míchanice“, ale vy 

to určitě zvládnete. Na velkém obrázku postupně najděte a pojmenujte živočichy. 

Postupujte zleva doprava. Jednotlivé živočichy spočítejte a napište číslo nebo stejný 

počet puntíků do tabulky. (správná odpověď: kuře 6x, myš 4x, ježek 3x, sumec 4x, 

včela 5x, beruška 6x, zajíc 6x) 

 



   PL č. 4 – Tento pracovní list vytiskněte 2x. 

  



PL č. 5 – Obrázky na pozadí - Na velkém obrázku postupně najdi a pojmenuj 

živočichy. Postupuj zleva doprava. Jednotlivé živočichy spočítej a napiš číslo nebo 

stejný počet puntíků do tabulky. 

 

  



RECEPT NA MAZANEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 1. 4. 2021 

ZELENÝ ČTVRTEK 

Lidové pranostiky říkají: Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí 

nehýbej! 

Tradice:  Na zelený čtvrtek se má jíst hodně zelené stravy, abychom byli po celý rok zdraví. 

Navečer odlétají všechny zvony do Říma - znovu se rozezní až v sobotu večer a do té doby je 

nahrazují zvuky řehtaček. Kluci školou povinní obcházeli v určité časy celou vesnici. A čím 

pak to řehtání vytvářeli? No přeci řehtačkami. Poslouchejte, jaký silný zvuk dokázaly 

vydávat. 

https://www.youtube.com/watch?v=FjgxMMD6cSs&t=37s 

Tip na aktivitu: 

Na zelený čtvrtek můžete dělat všechno na zeleno - oblečte se do zelené, jezte zelenou 

(netěhotní klidně i pijte zelenou ), koupejte se v zelené, hrajte si se zelenou, zkrátka, co je 

vám libo. Můžete také zasít bylinky, protože vše zelené zaseté na Zelený čtvrtek bude dobře 

prospívat. Můžete si zkusit s dětmi udělat zdravé CITRONOVÉ SMOOTHIE ZELENÉ 

BARVY dle „Zdravé gurmánky“.  

Recept zde: 

https://zdravagurmanka.flox.cz/zdrave-a-chutne-veganske-recepty/recepty-dle-

kategorii/napoje-a-smoothies/vonave-citronove-smoothie 

Úkoly pro děti: 

 dnes se naučíte básničku, pro kluky máme „Hody, hody, doprovody“ a pro holky 

„Velikonoční“  

HODY, HODY, DOPROVODY          

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný... 

 

VELIKONOČNÍ ( PRO 

HOLKY) 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FjgxMMD6cSs&t=37s
https://zdravagurmanka.flox.cz/zdrave-a-chutne-veganske-recepty/recepty-dle-kategorii/napoje-a-smoothies/vonave-citronove-smoothie
https://zdravagurmanka.flox.cz/zdrave-a-chutne-veganske-recepty/recepty-dle-kategorii/napoje-a-smoothies/vonave-citronove-smoothie


 PL č. 6 – Pojmenujte obrázky a řekněte, jakou hlásku slyšíte na začátku slova. Po té 

spojte obrázky, které začínají na stejnou hlásku. (díky tomuto PL si děti procvičí 

sluchové vnímání)   

 PL č. 7 – Nejdříve obrázky rozstříhejte. Po té najděte dvojice obrázků, které k sobě 

„logicky“ patří a nalepte je k sobě na papír. Obrázky po té pojmenujte, vytleskejte na 

slabiky, řekněte jejich počet a určete, jakou hlásku slyšíte na začátku (případně i na 

konci) 

 

Ještě zbývají ostatní velikonoční dny, ale protože již jde o volné dny, záleží pouze na vás, 

jestli s nimi své děti seznámíte a splníte nabízené aktivity. Ale bylo by to BEZVA   

VELKÝ PÁTEK 

Je dnem smutku, protože byl ukřižován Kristus.  

Tradice: V pátek bychom měli být klidní a rozjímat. 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. Nehádejte se. Báje ale také praví, že v tento 

den se otevírají hory s poklady. Velký pátek je prý plný magických sil. Tak co třeba nějaká 

hledačka pokladů s dětmi? 

Tip na aktivitu: 

Relaxujte, odpočívejte a k obědu si připravte bezmasý 

pokrm. Po odpočinku se vydejte hledat poklad - např. 

kešky.  

Což takhle zahrát si nějakou hru – pexeso, kvarteto, člověče 

nezlob se? Je to jen na vás, na jakou hru máte dneska chuť. 

Hlavně zapojte do hry všechny, které máte kolem sebe a 

máte je rádi. Hodně štěstí ve hře a můžete poslat foto! 

 

 

BÍLÁ SOBOTA 

V tento den se opět rozezní kostelní zvony. V sobotu si vyhraďte čas na pletení pomlázek  

a barvení vajíček. Končí také tradiční 40 denní půst, takže navařte a napečte velikonoční 

dobroty (beránky a mazance). Jo - jestli jste citliví na pihy v obličeji, vstaňte v sobotu  

před východem slunce a omyjte se ranní rosou – pihy prý letos zaručeně nevyskáčou   

Tip na aktivitu: 

Mamka určitě bude dnes péct třeba mazanec, beránka, kterého jste nestačili upéct v pondělí 

(recept viz. výše) nebo jidáše nebo jinou dobrotu, určitě vás neodmítne, když poprosíte, že 

budete kuchtit s ní. Tak hodně zdaru při pečení a nepřipalte to!  

 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

Velikonoční neděle je ve znamení radosti a oslavy Ježíšova vzkříšení. O 

sváteční neděli se už nepracovalo, hospodyňky prý nesměly ani ustlat 

postele. Tak ji ani vy dnes nemusíte stlát, třeba si do ní ještě zalezete.  



Vezměte si svoji oblíbenou knížku, prohlížejte si obrázky a mamka nebo taťka vám přečtou 

nějakou pohádku. 

    Ale pozor, o neděli chodili i návštěvy (dnes tedy asi žádná nepřijde – protože nám tu řádí  

covid a návštěvy jsou omezené). Kdyby náhodou přišla, tak si vezměte na sebe něco nového, 

myslíme oblečení. Možná jste to ještě neslyšeli, ale říká se: “Na Velikonoce musí být něco 

nového na sebe, aby mne beránek nepokakal.“ Legrace viďte? Tak krásnou neděli! 

Tip na aktivitu: 

Milé děti radujte se a zatancujte si na písničku o kuřátku. 

https://youtu.be/com3TwUkfXI 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Neboli také červené pondělí, které je plné veselých 

lidových oslav, bohatého hodování. Chlapci chodí s 

pomlázkami a koledují u děvčat barevná vajíčka a 

sladké i slané dobroty. Každá dívka by měla po 

koledě přivázat chlapci na pomlázku barevnou 

pentličku - podle počtu a barev pentlí na pomlázce se 

pozná ten nejlepší koledník. Pozor ale na dívky s 

nachystaným kbelíkem studené vody. Tradicí je také 

velikonoční zajíček, který schovává dětem po zahradě v trávě drobné pamlsky. Po celý den se 

slaví a hoduje. 

A jestli bude v pondělí hezky, pozvěte chlapce na vodní vaječnou bitvu  

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám radostné a poklidné požití Velikonoc! 

S láskou Monča a Gabka  

 

 
  

https://youtu.be/com3TwUkfXI


PL č. 6  



PL č. 7 

 

 

  



BONUSOVÝ PL 

Toto je pracovní list pro machry  

Obrázky na pozadí - Na velkém obrázku postupně najděte a pojmenujte jednotlivé obrázky. 

Postupujte zleva doprava. Jednotlivé obrázky spočítejte a napište číslo nebo stejný počet 

puntíků do tabulky. 

 

  



BONUSOVÝ PL 



BONUSOVÝ PL 

Spočítej, kolik je na obrázku zajíčků……Zapiš číslem nebo počtem puntíků: 

Spočítej, kolik je na obrázku kuřátek….. Zapiš číslem nebo počtem puntíků: 

Ukaž zajíčka, který jí mrkvičku. 

Který zajíček je úplně vpravo dole? 

Jaké barvy tulipánů vidíš na obrázku? 

A úkol „pro machry“: Najdeš mezi tulipány červené vajíčko? 

 

 


