
IV. ČARUJÍCÍ JARO 

Velikonoce  

 

Cíle:  

 poznávat lidové tradice + křesťanský původ svátku Velikonoc 

 seznamovat se s tématem „Vznik života“ – vajíčko, semínko 

 rozvíjet grafomotorické a praktické dovednosti 

 upevnění znalostí v předmatematické oblasti (více x méně) 

 naučit se kličku  

 

 

Básničky 

Pro dívky 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji. 

Pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

 

 

Pro chlapce 

Hody, hody doprovody, 

Dejte vejce malovaný. 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku. 

Než mi dáte vajíčko, 

vyplatím vás maličko. 

 

 

 



Úkoly: 

1. Naučit se básničku 

2. Zasejte s dětmi osení.  Co vše je potřeba, aby osení vyrostlo? 

3. Zazpívejte si písničku: „Travička zelená“  

4. Vytvořte s dětmi libovolnou velikonoční dekoraci.  

5. Přečtěte dětem o Velikonocích – křesťanský původ, tradice, zvyky 

6. Pusťte dětem pohádku na YouTube: Chaloupka na vršku - 05 Jak se  

           pomlázky ztratily 

7. Zkuste složit zajíčka - origami 

8. Na procházce najděte kočičky, natrhejte si jich pár do vázy. 

9. Kočičky nebo větvičky z břízy ozdobte mašlemi – naučit se kličku 

10. Obarvěte vyfouklá vajíčka ozdobte jimi osení – libovolná technika 

11. Upečte s dětmi něco tradičního velikonočního (beránka, mazanec,  

Jidáše, velikonoční věnec, perníková velikonoční vajíčka) 

12. Grafický list – Vajíčka – rytmizace 

13. Grafický list – Sluchové vnímání a paměť 

14. Grafický list – Počítání vajíček  

15. Grafický list – Prostorové vnímání 

16. Grafický list – Figura a pozadí  

17. Grafický list – Kuřátka a vajíčka 

18. Grafický list – Grafomotorika – vajíčko 

19. Grafický list -  Pozornost a pečlivost – vybarvování podle čísel 

 

 

  



ŠKAREDÁ STŘEDA 
Svůj název získala, protože se v tuto středu vymetali 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.  

Tip na aktivitu: 

Na škaredou středu můžete s dětmi projít dům, vymést pavučiny a prach ze 
všech koutů, děti se určitě rády zapojí.  
 

ZELENÝ ČTVRTEK 
V tento den naposledy zazní kostelní zvony a podle tradice odletí do Říma. Od 

toho čtvrtka až do soboty nahrazuje zvony řehtání. Kluci školou povinní 

obcházeli v určité časy celou vesnici. A čím pak to řehtání vytvářeli? No přeci 

řehtačkami. Viděl(a) jsi někdy řehtačku?  

Na zelený čtvrtek se má jíst hodně zelené stravy, abychom byli po celý rok 
zdraví. 
Lidové pranostiky:  Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí ne-
hýbej! 
Tip na aktivitu: 

ZELENÉ SMOOTHIE  - 1 pomeranč, 1 banán, 0,3 ml kokosové nebo mandlové 
mléko, hrst špenátu pro zelenou barvu – vše rozmixovat a dle chuti přisladit 
 

VELKÝ PÁTEK 
Je dnem smutku, protože byl ukřižován Kristus. Dle tradic se v tento den oteví-
rají hory s poklady. Velký pátek je prý plný magických sil. 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. 
Tip na aktivitu: 

Relaxujte, odpočívejte a k obědu si připravte bezmasý pokrm, palačinky děti 

určitě potěší. 

BÍLÁ SOBOTA 
Hospodyně pečou velikonoční beránky a mazance. V tento den se opět rození 
kostelní zvony. 
Tip na aktivitu: 

Upečte s dětmi velikonočního beránka nebo mazanec.  



VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
Velikonoční neděle je ve znamení radosti, oslavy Ježíšova vzkříšení. Děvčata 
barví a zdobí vajíčka. 
Typ na aktivitu:  
Vyzkoušejte různé techniky barvení i přírodní barvy (cibule, káva, řepa) 
 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
Neboli také červené pondělí, které je plné veselých lidových oslav, bohatého 

hodování. Kluci chodí s pomlázkami vyšlehat děvčata. A ty jim za odměnu dají 

malovaná vajíčka neboli kraslice. 

Typ na aktivitu:  

Neochuďte své děti o lidové tradice, umožněte jim prožít tradiční Velikonoce, i 

když jen v nejužší rodině. 

 

 

 


