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Čteme dětem 20 minut denně. Najděte si knihu a pravidelně dětem předčítejte na 

pokračování.  Kontrolujte porozumění textu, rekapitulujte, co jste četli, zkoušejte, co si dítě 

pamatuje, motivujte ke kreslení ilustrací k textu. Obrázky si po návratu do školky rády 

prohlédnou i paní učitelky. 

Denně nezapomeňte na pohyb na čerstvém vzduch – vydejte se na procházku nebo hřiště.  

Zahrajte si občas nějakou společenskou hru, nejlépe s hrací kostkou, která umožní orientaci 

v číselné řadě 1-6. 

Blíží se Velikonoce, tak zapojte děti do přípravy barevných vajíček nebo výroby velikonočních 

dekorací. 

Úkoly a náměty na tento týden: Velikonoce 

 

1) Velikonoční básnička ke koledování.  

 

Pletu, pletu, pomlázku, 

bez nití a provázku. 

Až pomlázku upletu, 

zavolám si na tetu. 

Teta pošle strejce, 

aby přines vejce. 

Až ty vejce přinese, 

teta košem zatřese. 

Dá mi vejce červený, 

dá mi vejce zelený, 

dá mi vejce modrý, 

všechny budou dobrý. 

 

2) CVIČENÍ SE ZAJÍČKEM 

Jedním ze symbolů Velikonoc je i zajíček. Protáhni si tělo jako 

on, podle videa na ČT Edu. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/493-joga-cviky-zajic-hvezdicky 
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3) Ovečka 
K Velikonocům neodmyslitelně patří. Vyrob si svoji ovečku ze čtvrtky, vlny nebo provázku a 
udělej z ní velikonoční dekoraci. 
  
Pomůcky: karton/ čtvrtka, vlna/provázek, fix, lepidlo, nůžky 

Postup 

• děti si podle šablony obkreslí kolečko, hlavičku a nožky ovečky 

• vše vystřihnou 
• nohy nalepí na kolečko 
• zbytkem bílé vlny obtáčí kolečko 
• dolepí na obtočené kolečko hlavičku s dokreslenými detaily (oči) a na čelo přilepí kousek vlny 
• protáhnou kousek vlnky na zavěšení a ozdoba je hotová 

           
 

4) PŘÍPRAVA A SÁZENÍ OSENÍ 

 



5) PŘÍBĚH “O SLEPIČCE A KUŘÁTKÁCH” 

Podívej se na obrázky a pokus se je nejdříve seřadit, jak jdou za sebou. Poté zkus převyprávět 

příběh "O Slepičce a kuřátkách.” 

 

 

6) Pracovní listy k procvičení grafomotoriky 

 

 



 
 



Vystřihni vajíčka a rozpul je podle čar. Zamíchej a pokus se přiřadit číslice ke správnému 

počtu teček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Která z pomlázek je nejdelší? A která kratší? Vystřihni pomlázky a porovnej je mezi 

sebou. Můžeš si je nalepit na papír a vybarvit dle fantazie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky své práce můžeš poslat na msvlukach@gmail.com nebo hodit 

do schránky školky. 

Přejeme krásné Velikonoce! 
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