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Tématický blok: od 29.3-11.4.2021 

  Tentokrát jsme pro vás, děti, připravily úkoly a činnosti ke krásnému tématu a 

tím je jaro, Velikonoce a třeba také vítání jara a vynášení Mořeny. Povíme si o 

tom, jak vznikla tradice Velikonočních svátků, jaké tradice dodržujeme o 

Velikonocích, jaké jsou symboly Velikonoc. Také se dříve na konci zimy vynášela 

ze vsi Mořena, Morana, Smrtka, která představovala konec studené a nehostinné 

zimy a přivítalo se nové ročního období-jaro. 

Vypracované úkoly doneste, prosím, po návratu do mateřské školy nebo v určené 

dny do školky.  

Moc se na vás těšíme 

 

Paní učitelka Aňa a Eliška 

 

Hlavní cíle a výstupy, které budete plnit s rodiči: 

Pro děti: 

 Osvojit si elementární poznatky o světě lidí a kultury, o jeho 

rozmanitostech a proměnách 

 Osvojit si a posilovat úctu k tradicím a morálním hodnotám, na nichž je 

založena naše společnost 

 Cítit úctu k životnímu prostředí, vnímat jedinečnost a zákonitosti přírody 

a jejich proměn, umět radost nejen přijímat, ale i dávat 

 Učit se nazpaměť krátké texty, procvičovat schopnost úmyslně si 

zapamatovat a vybavit text (básničky, říkadla, písničky) 

 Rozvíjet jemnou motoriku, představivost a tvořivost při činnostech 

konstruktivních, manipulačních, grafických a výtvarných-stříhání, lepení, 

obkreslování 
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Pro rodiče:  

 Seznámit dítě s tradicí Velikonoc, se zvyky, rukodělnými technikami, 

tradičními výrobky, pokrmy, výzdobou 

 Seznámit dítě s tradičními velikonočními říkadly, pranostikami 

  Vést dítě k úctě k životnímu prostředí, k jedinečnosti a zákonitostem 

přírody 

  Učit dítě reprodukovat krátké texty-básničky, říkadla, písničky 

  Vést dítě k rozvoji jemné motoriky, představivosti a tvořivosti při 

činnostech konstruktivních, manipulačních, grafických a výtvarných-

stříhání, lepení, obkreslování 

 

1. Přečtěte si s dětmi o Velikonocích 

 

VELIKONOCE 
 

Tak jako každý rok máme před sebou Velikonoce, svátek plný klidu a radosti. Co 

to vlastně Velikonoce jsou? 

 Velikonoce jsou nejvýznamnějším a největším svátkem křesťanské církve, svátek 

je spojený s umučením a vzkříšením Ježíše Krista. Velikonoce se slavily ještě v 

době předkřesťanské. Pravděpodobně navazoval na svátek židovský (pesach). 

Před Velikonocemi předchází období půstu. Začíná Popeleční středou a trvá až do 

Velikonoční neděle. V tomto čase se drží 40 dní trvající půst a odříkání v jídle i 

společenském životě. Postní neděle se nazývá Černá, druhá Sazometná, Kýchavá 

třetí a čtvrtá Družebná. Pátá byla Smrtná, protože se vynášela Smrt-zima, 

kterou představovala bohyně Morena-Mořena. Za zpěvu písní se figura ze slámy a 

hadrů vynesla ze vsi a spálila nebo hodila do vody. Šestá byla Květná anebo 

Palmová.   

Kdy jsou? Letos velikonoce spíše Velikonoční pondělí připadá na 5.4.2021. Asi se 

někteří ptáte, proč je to každý rok jinak. Existuje jen jedna odpověď. 

Velikonoce se stanovují podle prvního jarního úplňku. 

Poslední týden před Velikonocemi se nazývá PAŠIJOVÝ TÝDEN : 

Modré pondělí a Žluté úterý-v tyto dny se hlavně uklízelo a gruntovalo 

Škaredá středa-den, kdy Jidáš zradil Ježíše. Také si říkáme, že se v tento den 

nemáme mračit, ať se pak nemračíme všechny středy, nebo dokonce celý rok! 

Zelený čtvrtek-nesmělo se jíst maso, ale jen zelenina, a to hlavně zelená např. 

špenát, zelený hrách, pečou se jidášky z kynutého těsta potřené medem. Na 
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Zelený čtvrtek odlétaly zvony do Říma, a proto děti odklepávaly čas místo zvonů 

pomocí klapaček, řehtaček, hrkaček, valch a bukálů.  

Velký pátek-je to den smrti Ježíše Krista a den největšího půstu. Je to den 

mnoha zvyků a pověr. Např. se věřilo, že se voda z horských pramenů mění na 

víno, nebo že skály vydávají své poklady. Země má magickou sílu a poklady 

označují světýlka nebo zářící kapradí.  

-nazývá se podle bílých plášťů novokřtěnců, bílá barva symbolizuje 

čistotu. Poprvé od čtvrtka se rozezněly zvony a zapalovaly velké velikonoční 

svíce-paškály.  

Velikonoční neděle nebo také Boží hod velikonoční-je to den, kdy Ježíš vstal 

z mrtvých. V kostelech se světily pokrmy- mazanec, beránek, vejce, chleba, víno. 

Jídlo se pak snědlo v kostele nebo na poli a kousek z posvěceného dostala každá 

návštěva, zvířata, voda, sad pro hojnost a zdraví. V tento den se nesmělo 

zametat, stlát postele, mýt nádobí, nebo čistit boty.  

Velikonoční pondělí-je plné zvyků a tradic, které se dodržují v celé České 

republice a liší se pouze krajově.  

Chlapci, tatínkové a dědečkové pletou pomlázky z vrbového proutí. Ozdobí je 

mašličkami a chodí od domu k domu na velikonoční pomlázku, mrskačku, šmigrust, 

šlehačku, šmekrust. Šlehání je symbolem plodnosti, jara, má životodárnou, 

omlazující a uzdravující sílu. Za odměnu za vyšlehání většinou dostávají zdobená 

vajíčka, cukrovinky nebo i peníze. Na co nesmí koledníci zapomenout, je 

samozřejmě nějaká koleda. Existuje několik velikonočních koled, a tak si každý 

může vybrat tu, která se mu líbí nejvíc. 

 

Nejznámější z nich je asi Hody hody doprovody: 

„Hody hody doprovody,dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.“ 

  Domácnosti se o Velikonocích uklidí, ozdobí kočičkami a proutky vrby se 

zavěšenými vyfouknutými vejci. Na slavnostně vyzdobeném stole nemá chybět 

beránek, mazanec, koláče, maso. Vejce jsou nejstarším symbolem plodnosti, 

úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Zdobená vejce se nazývají 

KRASLICE od slovanských výrazů „krasnyj“, „krasnaja“ tedy „červený“, 

„červená“-která je barvou lásky, života, tepla, barva krve a ochrany. Nejznámější 

zdobení kraslic se liší kraj od kraje např. chodské straky zdobené voskem, 

jihočeská batikovaná, vyškrabavaná na Horácku, hanácká „vekládaná slámou“, 

slovácká vejce 4 barev, jihomoravská gravírovaná, valašská se starodávnými 

motivy a jiná. (viz. obrázky) 
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Batikovaná vejce                                                              Valašské kraslice 

 

  

Vejce zdobené voskem                         Vejce „vykládané“-zdobené slámou 

 

 

Vyškrabávané kraslice                                               Horácké kraslice 
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Slovácké kraslice 

 

Pranostiky:  

Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 

Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý. 

Prší-li v noci na bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. 

Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce. 

Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší. 

Vítr, který od Velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok.  

2. Poslechni si písničku a sleduj video o tom, jak se vynáší Mořena a vítá jaro  
Neseme Morenu - ZeMě kapela - YouTube 

 

3. Hádanka: (vyťukávej rytmus tleskáním, ťukáním dřívky nebo třeba 

vařečkami) Jak se jmenuje tvrdý obal vejce?(skořápka) Jak se jmenují 

části uvnitř vejce?(žloutek a bílek) 

„Ťuk, ťuk, ťuk, co to je? 

Ťuk, ťuk, ťuk, kdo to je? 

To kuřátko ve vajíčku,  

Hledá místo pro hlavičku, 

už chce ven!“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-87BpwOadVk
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4. Jarní hádanka 
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5. Kluci, naučte se básničku:  

 

 



 
8 

 

6. Holky, naučte se říkanku:  

 

Hody, hody 

 

Hody, hody, doprovody,  

já jsem malý zajíček. 

Utíkal jsem podle vody,  

nesl kopu vajíček. 

 

Potkala mě koroptvička,  

chtěla jedno červené. 

Nabízela jetelíčka 

a já řekl ne, ne, ne! 

 

Za potůčkem, za lesíčkem, 

mám já strýčka králíčka. 

Tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 
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7. Grafomotorické cvičení: Přečti si s rodiči nejdřív říkanku, pak TUŽKOU obtáhni 

kuřátka a nakonec je vybarvi žlutou pastelkou 
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8. Spočítej kuřátka v hejnech, do každé misky nakresli tolik zrníček, kolik je 

kuřátek, nakresli cestičku nebo šipky od 1 po 6 kuřátek 
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9. Voňavé jaro přináší jarní kvítky, ne všechny však uvidíš kvést na jaře. Jeden 

rozkvete až v létě (zvoneček). Jarní květiny pojmenuj, vybarvi a vyzdob 

velikonoční vajíčko. Jak se říká vyzdobenému vajíčku? (kraslice) 
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10. Pracuj podle pokynů: Urči pravou a levou stranu kraslice, nahoře a dole. Pojmenuj a vybarvi 

geometrické tvary podle zadání. Spočítej kruhy a stejný počet nakresli na kraslici vpravo 

nahoře. Spočítej trojúhelníky a stejný počet nakresli vlevo dole. Obdélníky zakresli vpravo 

dole a čtverce vlevo nahoře. 
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11. Prohlédni si obrázky jeden po druhém a pojmenuj předměty, které se tam 

schovaly. Nalezené obrázky vybarvi pastelkami.  
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12. Přečti si s rodiči říkanku. Všimni si rozdílné velikosti kuřátek a vajíček a podle 

velikosti spoj vajíčka s kuřátky.(Řekni, které je největší, menší, nejmenší) 

Obrázek vybarvi.  
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13. Podívej se na kamaráda Pigiho a zkus podle návodu vyrobit vajíčko na zavěšení, 

velikonoční kuřátko do květináčku a kohoutka jako stojánek pro vajíčko.  

 

Pigyho velikonoční přípravy - YouTube 

 

 

14. Zacvič si podle krásných jarních básniček a podle slečny cvičitelky 

 

Básničkové jarní cvičení (Lata) - YouTube 

 

 

15. Poslechni si velikonoční písničku od Pavla Nováka, můžeš se ji naučit nazpaměť 

 

Pavel Novák - Velikonoce - YouTube 

 

 

16. A ještě několik krásných jarních písniček 

 

Jaro už je tu - YouTube 

Pásla ovečky - YouTube 

Když jsem husy pásala - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=akQlb5kO0Do
https://www.youtube.com/watch?v=XKIHoxZkWvc
https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA
https://www.youtube.com/watch?v=pLGqCcA81Us
https://www.youtube.com/watch?v=gLGIpgy5Uko
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17. Vybarvi do košíků tolik vajíček, jakou číslici mají ve čtverci. Vajíčka v každém 

košíčku vybarvi jinou barvou 
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18. Pomoz zajíčkovi najít cestu k vajíčkům (začni od zajíčka). Zkus to nejdřív prstem, 

pak tužkou. 

 

 

 



 
18 

 

19. Grafomotorické cvičení-posaď se správně ke stolu, uchop tužku do špetky a 

obtahuj zajíčky po přerušovaných čarách ve tvaru osmičky. Nejdříve si vyzkoušej 

osmičky na velkém zajíci a potom dokonči těla ostatních zajíčků. Všem dokresli 

chybějící části. 
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20. Porovnej pomlázky podle délky. Která z pomlázek je nejdelší? Která je nejkratší? 

Porovnej je mezi sebou a seřaď je podle délky(můžeš k nim napsat číslice od 1 do 

5) 

 

  
 

21. Povídej podle obrázků 

 



 
20 

 

22. Vybarvi pečlivě omalovánku 
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23. Vytištěné obrázky rozstříhej na čtverce a zahraj si s někým pexeso 
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24. Vyrob kamarádům ze školky přání k Velikonocům a popřej jim veselé Velikonoce.  

 

Přání můžeš ozdobit podle své fantazie a napsat do něj nějakou velikonoční 

básničku nebo svůj vlastní vzkaz a přání.  

S přáním se vyfoť a fotku pošli na e-mail :  

skolkastaryjicin@centrum.cz 

 

Inspirace:  

   
 

mailto:skolkastaryjicin@centrum.cz
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My Vám všem přejeme příjemné prožití těchto nádherných svátků, užijte si 

velikonoční přípravy-pečení beránků, mazanců, pletení pomlázky, zdobení vajíček, i 

zdobení vašich domovů. Užijte si setkávání s rodinou, choďte spolu na procházky a 

kochejte se jarní přírodou a počasím. Všem přejeme hlavní pevné zdraví a věříme, 

že se brzy sejdeme v naší skoličce. 

 

Paní učitelka Aňa a Eliška 

 

 

Zdroje: Dagmar Šottnerová,   

www.youtube.com 

www.ucimedeti.blogspot.cz 

www.czechworld.com 

NOMILAND-Grafomotorika, Zábavné počítání, Nomíkovo jaro, Zábavné učení 

www.pinterest.cz 

www.printables.se 

www.testovanonadetech.com 

http://www.youtube.com/
http://www.ucimedeti.blogspot.cz/
http://www.czechworld.com/
http://www.pinterest.cz/
http://www.printables.se/
http://www.testovanonadetech.com/
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