
Dobrý den, máme tady 4.týden a posíláme další várku úkolů, jelikož 
máme před Velikonočními svátky, zaměříme se na toto téma. 

Bohužel, co se týče souborů, všechny nejdou posílat v PDF. 
________________________________________________ 
 

1. PRACOVNÍ LISTY 
Tentokrát máte u všech pracovních listů vysvětleno, co s nimi dělat. 
 

2. VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKY 
V příloze posíláme další várku omalovánek, které dětem můžete vytisknout, tentokrát 
na téma Velikonoce. 
 

3. TIPY NA TVOŘENÍ S DĚTMI 
Pokud budete mít doma věci na tvoření, posíláme pár tipů na tvoření s dětmi. Můžete 
se buď na těchto stránkách inspirovat, nebo udělat výrobek svůj vlastní. Budeme 
rádi, když něco vytvoříte a po otevření MŠ donesete. 
 
https://mamadodeste.cz/tipu-na-velikonocni-tvoreni-a-dekorace-pro-deti/ 
 
https://g.cz/hotovo-16-jednoduchych-napadu-na-velikonocni-tvoreni-s-detmi/ 
 
TIP - pokud máte doma štětičky do uší, mohou sloužit jako pomůcka pro zdobení 
papírového vajíčka. 
 

4. PRSTOVÁ GYMNASTIKA 
Aby si děti procvičily svou pozornost a zlepšily jemnou motoriku, zkuste si s dětmi 
prstovou gymnastiku - básnička je doprovázena pohyby prstů.  
 
Vydalo se na výlet, 
trpaslíčků malých pět. 
První panáček sedl na vláček, (pohyby palce provázíme zvukem mašinky) 
druhý vyplul lodí, (houpavé pohyby ukazováčku) 
třetí vzducholodí. (zvedneme prostředníček). 
Čtvrtý odjel autobusem (zamáváme prsteníčkem) 
a ten malý chudinka, 
musel běžet klusem (malíček běží po stole nebo po svém těle) 
 
Všechny moje prsty, (spočítáme prsty na rukou) 
schovaly se v hrsti. (ruku sevřeme v pěst a schováme do druhé ruky) 
Spočítám je hned (ukážeme pěst) 
jedna, dva, tři, čtyři, pět. (počítáme jednotlivé prsty) 
 
Každé ráno na kopeček, 
běží malý mraveneček. (prsty ruky lezeme od palce nohy po koleno) 
Vyjdi, vyjdi, Sluníčko, (rukama uděláme velký kruh) 
pošimrej mě na líčko. (pošimráme se na tváři) 
I ty malý popleto, (ukazováčkem ukazujeme - "ty-ty-ty") 
musíš počkat na léto. (tleskáme do stehen) 
 

 
 

https://mamadodeste.cz/tipu-na-velikonocni-tvoreni-a-dekorace-pro-deti/
https://g.cz/hotovo-16-jednoduchych-napadu-na-velikonocni-tvoreni-s-detmi/


5. VIDEA 
Pohádky o Velikonocích, zkuste se zase dětí ptát na různé otázky. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9
BPosledn%C3%AD 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc&ab_channel=FerdyCartoons-
official 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A&ab_channel=BontonKids 
 
Dětem můžete ukázat, jak vypadá na některých místech Velikonoční pondělí. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xr6GCagb5bs&ab_channel=Ale%C5%A1Kadlec 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AGMieIIzMUY&ab_channel=inetDMvideo 
 
Vynášení Moreny - protože už vítáme jaro (ač to tak venku pořád nevypadá), patří 
sem i vynášení Moreny, které se odehrává o velikonočním půstu. Vynášení Moreny 
je zvyk, který zakončuje zimu a vítá Jaro. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NNtgEHn2eUg&ab_channel=Zden%C4%9BkDa
m 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mCuwE6PYdNU&ab_channel=Kadulinak 
 

7. VELIKONOČNÍ HÁDANKY 

Puťa, puťa, puť, přeji dobrou chuť. Zrnka zobu zoby zob, panímámo ještě hoď. Běží 
kolem sestřička, žluťounká je celičká. Naše máma slepice sezobala nejvíce. (kuře) 
 
Když udělá ko-ko-ko, načechrá si peří. 
Bude vejce naměkko pro mě na večeři. (slepice) 
 
Běhám rychle, běhám bosý, nedbám trní, nedbám rosy. Klička vpravo, klička zpátky, 
bydlím v lese se zvířátky. (zajíček) 
 

8. VELIKONOČNÍ BÁSNIČKY 

Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 
 

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko.

 

Rozlož a vytleskej tato slova na slabiky, urči počet slabik, první hlásku ve slově a 
vytvoř jiné slovo na tuto hlásku. 
SLEPIČKA, POMLÁZKA, VAJÍČKO, OBRÁZEK, HOLKA 
(např. slepička - sluníčko) 
 
Příští týden se podíváme na tradice Velikonoc :). 
 
Hezký den, Bára a Jana. 
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