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22.3. – 26.3.2021 
 

 O víkendu nám začalo pravé JARO, i když to tak zatím nevypadá. Víte, který den přesně? 

 Už jste si určitě říkali, jaké znaky má jaro. Nechte děti přemýšlet…. (je tepleji, více svítí sluníčko, 

začínají rozkvétat kytičky, začínají poletovat včelky, ptáčci krásně zpívají,…) 

 Co je to pranostika? Zjistěte nějakou k jaru a vysvětlete si, co znamená. (př: Březen, za kamna 

vlezem, duben, ještě tam budem, máj, půjdeme v háj!) 

 Také se nám rychle blíží svátky jara…víte, jak se jmenují? - Ano, VELIKONOCE 

 Vytleskej si slovo VELIKONOCE… Kolik má slabik? Na jaké písmeno(hlásku) začíná? Vymysli 

nějaké slovo, které začíná na stejnou hlásku. Zkus i na kterou hlásku končí? 

 Napište si 2x slovo V E L I K O N O C E na papír a jednou ho rozstříhejte na písmenka a opět 

složte podle vzoru.  

 Jaké znáš symboly Velikonoc? (vejce, pomlázka, beránek, zajíček, slepička, zelená ratolest, 

kočičky – rostlina,červená barva, mazanec, jidáše,…) 

 Velký x malý: urči ke slovům zdrobnělinu – vejce(vajíčko), beran (beránek), zajíc, slepice, 

mašle,… zkuste vymyslet spoustu jiných. Trénujte i na tom, co máte kolem sebe (stůl, židle, 

světlo, hrnek, talíř,…) 

 Puzzle z vajíček (viz. vzor 1) – vyrobte si puzzle z tvaru vajec. Vystřihněte vejce z papíru a 

rozstříhněte je různými způsoby, zamíchejte a nechte děti spojovat.  

 Vystřihněte si různě velká vajíčka a děti budou řadit od nejmenšího po největší nebo naopak. 

 Nakreslete dětem velké vejce a rozdělte na řádky a ať si ho děti podle své fantazie různými 

tvary či „klikyháky“ ozdobí (viz. vzor 2) 

 Nakreslete si velikonoční pohlednici – je to jen na vaší fantazii, co na ní bude. Můžete ji třeba i 

někomu poslat a určitě mu uděláte velkou radost. 

 Určitě jste už začali pěstovat obilí na velikonoční výzdobu, pokud chcete můžete si zkusit 

nechat zazelenat třeba i řeřichu. Je to i zdravá bylinka a nakonec ji můžete použít třeba do 

nějaké pomazánky.  

 Maminky už určitě dělají jarní úklid domácnosti a chystají se na jarní (velikonoční) výzdobu. 

Určitě jí uděláš radost, když s něčím pomůžeš. Už se těším, až si povíme, co všechno jste spolu 

zvládli. 

 Pokud budete tvořit společně nějakou výzdobu (dekoraci), můžete ji vyfotit a poslat mi na mail: 

uni.sluni@seznam.cz  

  Jednu velikonoční koledu jste již dostali v tašce, ale zkuste se naučit i třeba tuto básničku: 

Přišlo jaro, slunce svítí, 

v zahradách je plno kvítí. 

Co to ptáci štěbetají? 

Že mi tady rádi dají, 

malovaná vajíčka, 

Co jim snesla slepička. 

 

 Určitě nezapomínejte na pohyb, zacvičte si klidně každé ráno nějaké cviky na protažení. 

Udělejte si alespoň krátkou procházku na čerstvém vzduchu. 
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Vzor 1 : Puzzle 

 

 

 



Vzor 2: Vejce 

 

 

 

 

 

 

 



Najdi rozídly: 

 

 

 



Najdi cestu (jen jedno vajíčko patří do košíku): 

 

 

 


