
Integrovaný blog – Sněženka už vykukuje  

Tématický celek - Velikonoční svátky  

Klíčové kompetence  

 Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.  

Vzdělávací cíle a nabídka 

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých 

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  

 Pozorování změn v přírodě a prvních jarních květin 

 Tradice zvyky a znaky velikonoc  

 Výtvarné činnosti s jarní a velikonoční tématikou 

Očekávané výstupy  

 Zachovávat správné držení těla 

 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti, a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádat a 

třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se 

v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první 

desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední, atd.) 

 

Je to k nevíře, ale uplynul rok od prvních distančních Velikonoc a letos to vypadá, 

že se ponesou ve stejném duchu, což je trochu smutné. Pojďme si je udělat 

v rámci možností co nejhezčí alespoň doma. Do Velikonoc zbývají už jen dva 

týdny. Je tu pátá postní neděle, které se lidově říká Smrtná, Smrtelná nebo taky 

Černá. Letos vychází na 21. března. Má sice poněkud temný název, ale je plná 

veselí, radosti a naděje. Z vesnic a měst se vynáší smrt, která je symbolem zimy, 

nemocí, dlouhých nocí a všeho, co lidem škodí. Tím definitivně končí zima, začíná 

jaro a probouzí se nový život. Připomeňme si lidové tradice, zvyky a pověry, které 

ctili a dodržovali naši předkové při starobylém slovanském obřadu vynášení smrti a 

vítání jara. 

Při pohledu z okna na sněhovou peřinku to sice moc vesele nevypadá, tak snad se 

nám do Velikonoc počasí umoudří.  

 



 

 

 

 

Jazyk a řeč 

 Povídání o Velikonocích 

 Pro děti jsou velikonoce spojené hlavně s pomlázkou, koledou a vajíčky. 

Říká se, že velikonoce jsou svátky jara a v minulosti bývaly významnější, 

než Vánoce.  Ale možná bychom si s dětmi mohli povědět i o tom, že jsou to 

také svátky křesťanské, spojené s památkou na umučení a vzkříšení Ježíše 

Krista, jsou vzpomínkou na jeho zmrtvýchvstání. Ježíš zemřel na Velký 

pátek, třetí den však vstal z mrtvých. Velikonoce navazují na vynesení 

Morany, symbolu zimy. Před velikonočními svátky si můžeme udělat 

výzdobu oken a bytu. Můžeme si natrhat větvičky břízy, nebo zlatého 

deště do vázy a zavěsit na ně malované kraslice, nebo dekorace, které 

vyrobíte s dětmi.  

 

 

 

 

 



Velikonoční básničky a koledy 

 

Básnička pro kluky 

Hody, hody zdravíčko, dejte klukům vajíčko. 

Na pomlázku mašli, že k vám cestu našli.  

V trávě hopsá zajíček, nese kopu vajíček.  

Žluté, modré, červené, všechny jasně zbarvené.  

 

Básnička pro holky  

Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka.  

To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi.  

Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky.  

Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády.  

Doufáme, že v pondělí se s námi někdo rozdělí.  

 

Z Moravy 

Paní kmotra, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku. 

Opentlené žilky máme, kdo nám nedá, uhlídáme! 

Paní kmotra, nemeškejte, barevná vajíčka dejte. 

Jestli jste jich nebarvila, také jsou nám bílá milá. 

Schováme je pěkně v ranci, srovnají se tam s mazanci. 

 

Hody, hody doprovody, dejte medu, žádné vody. 

Nechci vody, dejte medu, jinak od vás nepojedu.  

A nakonec tetičko, dejte pěkný vajíčko.  

 

 



Pracovní a výtvarná činnost  

S dětmi si zasejte do květináče „ osení“ Určitě zvládnou samy – (rodič ukáže) 

osení možná máte doma (pšenici, ječmen), nebo se dá zakoupit (náhradou může 

být řeřicha – která rychle klíčí a dá se později zkonzumovat na chleba s máslem 

nebo do pomazánky.  Až se Vám osení zazelená – ozdobte zápichem na špejli. 

Může to být papírové vajíčko, opravdová kraslice ozdobená mašličkami, kuřátko, 

zajíček ovečka.  

 

 

Řeřicha ve skořápce – jednoduché a rychlé řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nápad na velikonoční dekoraci (zdroj Pinterest) 

  

 

Děti budou potřebovat Vaši pomoc, i tak je nechte co nejvíce pracovat 

samostatně. Stále se učíme správně držet nůžky a pracovat s nimi. Pokud doma 

nemáte barevný papír, nebo krepový papír – použijte pastelky nebo jiné barvy 

(vodovky) dá se improvizovat, podle toho, co máte doma. 

 



Další náměty na tvoření 

 

 

 

Zápichy do květináče 

Na internetu najdeme spoustu nápadů a postupů a určitě něco vymyslíme i sami. 

Vystřihnout se dá jakýkoliv velikonoční motiv – kuřátko, zajíček, ovečka, vajíčko. 

Ozdobit jakkoli – polepit, nabarvit, obtisky čímkoli, poťupkat prstíky. 



 

Námět na vajíčko polepené odstřižky barevného papíru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže šablonka zajíčka ve vajíčku k vybarvení, vystřižení a slepení.  

 



 

 

 



 



 

Nápad na papírové vajíčko, protkávané barevnými proužky – trénujeme oči, 

trpělivost a pravidelnost vzorku. S pomocí maminky samozřejmě.  

  

 

 

 

 

 

Nezapomínejte na pohyb a procházky – doma při společném protažení těla, 

pobídněte děti, ať vám samy předcvičují a zkusí si vzpomenout, jak cvičíme ve 

školce. Uvidíte, jak jsou šikovné a také trochu potrápí dlouhodobou paměť.   

 



Níže vkládám pracovní listy k tématu velikonoce  

Pomlázky vystříhej a srovnej podle velikosti od nejkratší po nejdelší 

 

 

 

 

 



 

Spočítej a spoj čarou stejný počet slepiček a vajíček. 

 

 

 



Spočítej kytičky, kuřátka, slepičky a kohouty – a číslo buď zapiš do rámečku, 

nebo namaluj příslušný počet puntíků. 

 

 

 



 

 

Slepička hledá cestu za kuřátky – hledej nejprve prstíkem a teprve potom 

pastelkou.  

 

 



 

Obtáhni tečkované čáry – pokus se nejet tužkou po papíře moc pomalu. 



Spodní část vystřihni jako kartičky pexesa a dolep do tabulky tak, aby se v řádku 

obrázky neopakovaly a byl tam od každéhojeden. 

 



Vystřihni obrázky a nalep je tak jak se postupně klube z vajíčka kuřátko.  

 

 



Velikonoční vybarvování  

 



 

 


