
DISTANČNÍ VÝUKA V MŠ (týdenní blok) 

Téma týdne: Velikonoce 

-Tento týden si budeme povídat o jarních svátcích - VELIKONOCÍCH. Budeme plnit zábavné 

úkoly, učit se říkanky, pustíme si pohádku, budeme tancovat, zpívat a také vyrábět a kreslit. 

Co budeme rozvíjet: 

o všeobecný přehled 

o hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku 

o řeč 

o sluchové vnímání 

o matematické dovednosti 

o hudební dovednosti 

o výtvarné dovednosti 

o myšlení 

o pozornost 

o paměť 

o fantazii 

  



 

VELIKONOCE 

          

           JARNÍ SVÁTKY  
        aneb povídáme si o Velikonocích 

o slaví se po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku (nejdříve 22.3., nejpozději 25.4.) 

o týden před Velikonocemi: 

-Modré pondělí, Žluté úterý – v chalupách se uklízelo 

-Škaredá středa – nikdo se nesměl na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok 

-Zelený čtvrtek – bývalo zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, mladá 

kopřiva), aby byl člověk po celý rok zdráv (do těla dostat vitamíny na jaře). V kostelech zmlknou 

zvony a až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem hrkaček (říká se, že zvony "odletěly" 

do Říma). Chodilo se s hrkačkami, klapačkami, řehtačkami – zvukem se vyhánělo všechno zlé z 

domů, včetně hmyzu a myší (ve školce můžeme s dětmi projít všechny místnosti s hrkačkami, 

aby si zvyky zažily) 

-Velký pátek – ráno je třeba se umýt v potoce (ochrana proti nemocem), nesmělo se prát 

prádlo, je to jediný den v roce, kdy země otevírá a vydává své poklady 

-Bílá sobota – doma se uhasila ohniště, zpět se rozezněly zvony 

-Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – tento den vrcholí velikonoční svátky, končí půst, 

peče se beránek, mazanec, chleba 

-Velikonoční pondělí – obchůzky s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami, 
chlapci za koledu dostávají malovaná vajíčka – kraslice 

               (informace převzaty z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/JARO-UZ-SE-PROBOUZI.html/) 

 

  

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/JARO-UZ-SE-PROBOUZI.html/


      UČÍME SE VELIKONOČNÍ KOLEDU 

-nezbytná výbava všech malých koledníčků 

      

     Velikonoční pro holky 
Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. 

 

     Velikonoční pro kluky 

Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. 

 

(koledy převzaty z https://bystre-deti.cz/velikonocni-rikanky/ ) 

  

https://bystre-deti.cz/velikonocni-rikanky/


       POČÍTÁNÍ 
Dokresli pod slepičku tolik vajíček, kolik má napsáno na bříšku. 

Možné doplňující úkoly: Víš, co se z vajíčka vylíhne, když na něm bude slepička sedět? Znáš i jiná 
zvířátka, která se líhnou z vajec? (kachny, labutě, ptáčci, krokodýli, želvy, hadi, dinosauři, …) 

Dokázal/a by si mi ukázat slepičku, které snesla nejméně/nejvíce vajec? 

  



      KRASLICE 
     Dodělej si vlastní kraslici. Potom si ji můžeš vybarvit. 

 

  



VELIKONOČNÍ POHÁDKA 

Chaloupka na vršku – 05 Jak se pomlázky ztratily 

-dostupné z YOUTUBE (https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


POHYBOVÁ A HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Písnička Jaro už je tu 

-dostupná z YOUTUBE (https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA) 

-písničku doplníme tanečkem dle naší fantazie 

  

(zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/81487074486048438/ ) 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA
https://cz.pinterest.com/pin/81487074486048438/


 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

     

 

         VELIKONOČNÍ ZÁPICH DO KVĚTINÁČE 
Obrázky si vybarvi, vystřihni, nalep na špejli a je hotovo. Zbývá už jen najít kytičky, do kterých si 

ozdoby zapíchneš. 

  



 


