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Pondělí – Veselá vajíčka 

 

Grafomotorické cvičení – připravíme si papír A4 na který předkreslíme 

vejce/ovál, vejce obtáhneme několikrát prstem, později fixem, požádáme 

rodiče, za by nám mohli narýsovat linky do vejce, každou linku vyplníme 

jinými grafomotorickými prvky, nejdříve vlnky, dále svislé čáry a nakonec 

kruhy, tyto 3 linky budeme opakovat ve stejném pořadí až nakonec 

(každou linku můžete dělat jinou barvou) 

 

Pracovní činnost – otevřeme si soubor pdf. Velikonoční pomlázka 

NOVADIDA, ve které najdeme stránku č. 9 a podle instrukcí budeme 

pokračovat ve výrobě velikonoční dekorace 

 

Polytechnika – vyfukování vajíček – připravíme si 3 vajíčka, misku, 

nůžky, nad miskou do vajíčka pomocí nůžek uděláme díru nahoře a dole, 

do vajíčka budeme pořádnou silou foukat, dokud zdola nevyteče bílek se 

žloutkem 

 

Pohyb – barevnou páskou si vytvoříme na koberci či podlaze cestičky, do 

ruky si vezmeme velkou lžíci, na kterou položíme vyfouklé vajíčko, 

s vajíčkem projdeme všechny cestičky, které jsme si vyrobili, chodit 

bychom měli pouze po cestičkách 

 

Přírodní vědy – jak se zrodí kuřátko z vajíčka, jak ho známe my můžete 

shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=F38tIGO5TFY 

 

Zrakové vnímání – najdi kuřátku dvojici  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F38tIGO5TFY


Přiřaď počet kuřátek se stejným počtem vajíček, nahlas si vždy spočítej, 

kolik je kuřátek a kolik vajíček, poté je můžeš vybarvit. Nezapomeň si 

PL podepsat a schovat, abys nám ho mohl donést ukázat. 

  



Úterý – Příprava na koledu 

 

Jemná motorika – popros maminku nebo tatínka, jestli ti půjčí mašle, na 

zahradě si najdi klacek a zkus na něm uvázat mašli 

 

Dějová posloupnost – na následujícím slidu si vystřihni obrázky kuřátka, 

zkus je poskládat a nalepit ve správném pořadí (výsledek si uschovej a 

dones nám ho ukázat do školky)       

 

Hudební činnost – vzpomeň si na Velikonoční koledy a přeříkej některé 

z nich rodičům, pokud si nevzpomeneš podívej se s rodičem na konec 

papíru 

 

Tvoření – jako správný koledník musíš mít čím koledovat, pomocí tohoto 

videa to určitě dokážeš 

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU  

 

Logochvilka -  

  

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU


Postupuj podle instrukcí níže psaných (na tvůj PL se velice rádi 

podíváme ve školce      ). 

  



Středa – Slepičí rodinka 

 

Poznávačka – připrav si obrázky ze spodní stránky, dokážeš je 

pojmenovat? Jaké jídlo jí? Co mají některá zvířátka společného? Jaké 

vydávají zvuky? 

 

Pracovně výtvarná činnost – připrav si: čtvrtku A4, voskovky, vodovky, 

kelímek s vodou, štětec – nakresli si voskovkami 3 žluté koule, dokresli 

jim oranžový zobáček, hnědé nožičky a černé oči, 2 velké hnědé koule, 

oranžový zobáček, hnědé nožičky, černé oči, červený hřebínek a jedné 

z koulí dokresli barevné peří, nakonec vodovkami vybarvi celý bílý papír, 

můžeš také přetahovat přes voskovky 

 

Pohyb – protáhni se od hlavy až po nohy krouživými pohyby, poté si pust 

tuto písničku https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY a zkus 

na ni zatancovat slepičí tanec       

 

Pravolevá orientace – z následujícího slidu rozeznej, kam se které 

kuřátko dívá to, které se dívá vpravo vybarvi 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY


 



Čtvrtek – Tradice 

 

Předčíselné představy – popiš co je na obrázku (následující slide), seřaď 

předměty podle velikosti, využij pojmy tyto pojmy: malý, menší, nejmenší, 

velký, větší, největší, hodně, málo 

 

Rozhovor o tradici – zvládneš vyjmenovat některé tradice, které se dělají 

během Velikonoc? Z jakého stromu si ustřihneš proutky na pomlázku? 

Jaké je tradiční Velikonoční pečivo? Které hudební nástroje se během 

Velikonoc používají? Jaký den koledujeme? 

 

Šikovné ručičky – jednou z tradic bylo také ranní zametání, zkus si také 

tuto tradici, určitě ti to půjde       

 

Sluchová diferenciace – zaposlouchej se do písničky v odkaze, poznáš, 

jaké hudební nástroje zde hrají? Zpívá muž nebo žena?  

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

 

 

Jako odměnu za splněné činnosti si můžeš vybarvit některou 

z omalovánek ze souboru Velikonoční pomlázka NOVADIDA   

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


  



Vypracuj PL a dones nám ho do školky, určitě se ti krásně povede       

 

  



Zajíčci během malování vajíček popletli barvičky. Potřebují od tebe 

pomoct přiřadit správné barvy ke správnému číslu. Já ti poradím 

1 - světle hnědá  4 - zelená   7 - žlutá  10 - šedá 

2 - růžová   5 - červená   8 - modrá 

3 - fialová   6 - tmavě hnědá  9 - oranžová 

 

Nezapomeň si PL schovat a donést nám ho ukázat        



Říkanka s pohybem:  

 

Haló všichni vstávejte (voláme, ruce u pusy) 

Jaro opět vítejte. (máváme) 

Celou zimu jste jen spali, (ruce pod hlavu, spíme) 

Protáhněte svoje svaly. (cvičíme nad hlavou rukama) 

Raz a dva a levá, pravá, (pochodujeme) 

Rozcvička je vždycky zdravá. (upažujeme) 

Tak už všichni vstávejte, (voláme, ruce u pusy) 

Jaro opět vítejte. (máváme) 

 

 

  



Pátek – Zajíčci 

 



Ke každé mrkvi v poličce přiřaď číslo 

z čepice, jsou všechna čísla správná?  

  



Pohádky ke shlédnutí:  

 

Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily 

https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq

05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5 

 

Spejbl a Hurvínek – Hurvínkova pomlázka 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o 

 

Ferda Mravenec – O velikonočním vajíčku 

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc 

https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc

