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TÉMA: KDYŽ JARO ZAŤUKÁ 
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CÍLE: 

o odpovídat na otázky související s porozuměním čtené pohádky  

o vyhledávat informace v knihách  

o seznamovat se se zvyklostmi a tradicemi Velikonoc 

o rozvíjet myšlení a zrakové vnímání  

o zdokonalovat grafomotorické dovednosti  

o rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti 

 

PONDĚLÍ – 29.3.2021 

„Ahoj děti, těšily jste se na tento velikonoční týden?“  

„Přesně za týden nás čeká Velikonoční pondělí a s ním spojený šmigrust, kdy chodí kluci s pomlázkou a 

koledují. Velikonoce jsou svátky jara a pro věřící lidi symbolem z mrtvých vstání Ježíše.“  

„Víte, co bylo včera za den? Byla neděle a této neděli před Velikonocemi se říká Květná neděle. Podle čeho si 

myslíte, že se jí takto říká?“ 

 

Květná neděle  

Na květnou neděli se zdobily kostely květinami a světily se kočičky. O kočičkách jsme si povídali minulý 

týden. Vydali jste se už na procházku a našli jste kočičky na větvičkách vrby? Svěcené kočičky měly přinášet 

do domu štěstí.  

 

„Tento týden před Velikonocemi má každý z dnů nějaký zajímavý název. Dnešnímu dni říkáme Modré 

pondělí.“  

 

Modré pondělí  

Na modré pondělí se zdobily kostely do modrých barev. Na dnešní den si tak oblékněte na sebe něco 

modrého. Rozhlédněte se doma, co všechno má modrou barvu.  

 

„Jak se nazývají další dny ve velikonočním týdnu, se dozvíš v pohádce. O jakém velikonočním zvířátku bude 

pohádka, ti napoví hádanka.“ 

Ušáčku, jak se máš? 

Kde si nejvíc pochutnáš? 

V jetýlku, v jeteli,  

pak si skočím do zelí. (zajíček) 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list Zajíček  

„Počet jetele označte tečkami a dejte do ohrádky.“ 

 



Velikonoční pohádka O zajíčkovi Ušáčkovi  

Bylo krásné slunečné ráno, příroda se probouzela a ve vzduchu bylo cítit jaro. Ptáci vesele štěbetali a na 

louce zvědavě vykukovaly první květiny, bílé sedmikrásky a žluté petrklíče. Z lesa se ozývalo ťukání do 

stromu ťukyťukťukyťuk. To datel, doktor lesa, kontroloval po zimě celý les.  

Pod vzrostlým dubem měla pelíšek zaječí rodinka. Právě se jim narodil syn. Měl tak hezké a hebké uši, že 

mu dali jméno Ušáček. Byl zvídavý a neposedný, pořád se na něco vyptával.  

Jednoho dne vyběhl Ušáček dál od jejich dubu a hopsal až k domečku, ve kterém bydleli lidé. Schoval se za 

rozkvetlý keř zlatého deště a pozorně naslouchal, co člověčí rodiče říkali svým dětem o Velikonocích. 

Zajíček rozuměl lidské řeči, ale vůbec nevěděl, co to ty Velikonoce jsou. „Co že to lidé oslavují? A jak?“ 

Rodiče to nevěděli, a tak ho poslali k moudré sově. Ta vše Ušáčkovi povyprávěla: 

„Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost, že zase sluníčko více hřeje, že se rodí mláďátka a vše znovu 

ožívá. Velikonoční týden začíná Květnou nedělí. Lidé si dávají do váziček zelené větvičky kočiček. Další den 

je Modré pondělí, to si lidé zdobí své příbytky nebo sebe něčím modrým. Pak přijde Šedé úterý (Žluté 

úterý), to se doma pořádně uklízí, aby bylo všude hezky čisto. Potom následuje Škaredá středa, říká se, že 

když se v tento den lidé na sebe škaredí, mračí se, zůstane jim to po celý rok. Na Zelený čtvrtek se mají jíst 

zelené rostliny. Zeleň, ty máš Ušáčku moc rád, viď? Lidské děti chodí zvonit zvonečky a řehtat řehtačkami. 

Na Velký pátek se má mluvit tiše a hodně odpočívat. Poděkovat celé přírodě a naší mamince Zemi za 

všechny dary, které nám dává. Na Bílou sobotu se lidé oblékají do bílého šatu a rozsvěcují bílé svíce. Na 

Velikonoční neděli se lidé setkávají, zpívají, tančí. Dívky barví vajíčka a kluci pletou pomlázky. Na 

Velikonoční pondělí pak kluci chodí koledovat od domu k domu. Říkají velikonoční básničky a každou dívku, 

malou i velkou, jemně poplácají pomlázkou, aby neuschla. Holky jim za jejich vyšupání dávají barevná 

vajíčka.“ 

„Lidské děti také hrají jednu moc hezkou hru.“ povídala sova. „A víš co, Ušáčku, připravím ji pro tebe a tvé 

kamarády jako překvapení.“ „Děkuju, paní Sovo, za hezké vyprávění.“ 

Otázky k pohádce O zajíčkovi Ušáčkovi 

„Jak se jmenoval zajíček z pohádky?“ 

„Pod jakým stromečkem měla zaječí rodina pelíšek? Jaké plody rostou na dubu?“ 

„Zajíček se dozvěděl, co slaví lidé na jaře. Víte co, děti?“ 

„Kdo zajíčkovi poradil a řekl, co jsou to Velikonoce?“ 

„Jak se nazývaly dny ve velikonočním týdnu?“ 

„Děti, jak vy se připravujete na Velikonoce? Co děláte doma?“ 

 

Hledání zajíčka v knihách 

„Děti, prohlédněte knížky, které máte doma a najděte v nich obrázek zajíčka.“ 

 

 
 



Symboly Velikonoc  

„Pomůžeš zajíčkovi Ušáčkovi poznat, co patří k Velikonocům?“ 

 

          
 

         
 

                                  
 

            
 

       



Puzzle Zajíček s kraslicí 

„Vytiskněte si obrázek zajíčka s velikonoční kraslicí, podle čar ho rozstříhejte a znovu poskládejte.“

 



Pracovní list Najdi 10 rozdílů  

 

 



Grafomotorický list Zajíček 

 

 

 



ÚTERÝ – 30.3.2021 

„Včera bylo Modré pondělí, který den následuje?“ 

„Tomuto úterý se říká Šedivé. Co lidé dělávali na šedivé úterý?“ 
 

Šedivé úterý 
Na Šedivé úterý se konal velký úklid celého domu. Společně s maminkou nebo tatínkem vymeť všechny 
pavučiny a prach ze všech koutů. Můžeš si udělat pořádek ve svých hračkách. 

 

„Líbila se vám, děti, pohádka O Zajíčkovi Ušáčkovi?“ 

„Dneska si přečteme, jaké překvapení si sova pro zajíčka Ušáčka připravila.“ 

 

Pokračování pohádky O Zajíčkovi Ušáčkovi  

Od návštěvy zajíčka Ušáčka u sovy uběhl týden. Ušáček už se nemohl dočkat, co pro něj Sova připravila. 

Řekla mu: „Vezmi si košíček a hledej na louce mezi kytičkami malovaná vajíčka. Najdeš jich přesně dvanáct, 

jako je měsíců v roce.“ Ušáček měl ohromnou radost a dal se do hledání. Na pomoc mu přišli beránci, 

ovečky z louky a slepice s kuřátky, které poznal u lidí na dvorku. Všechna zvířátka hra náramně bavila. 

Vložili vajíčka opatrně do košíčku a odnesli je sově. „Skvělé, hezky jste si s tím společně poradili,“ pochválila 

je paní Sova. „Vajíčky ozdobte stromy v lese, aby měly i ostatní zvířátka velikonoční náladu.“ řekla sova a 

rozloučila se.  

Pojmenujte rodiče Ušáčkových kamarádů a jejich mláďátka 

 

        
 

        
   

 



Pracovní činnost Barvení vajíček přírodními surovinami 

Hádanka 

Kulatý dům bez dveří,  

bílý jako pápěří.  

Klepneš na něj maličko,  

hned vyběhne sluníčko. (vajíčko) 

 

„A vy, děti, teď vyběhněte ven na sluníčko a nasbírejte si různé lístky květin, které budeme potřebovat na 

zdobení vajíček.“ 

 

Potřebujeme: 
syrová vejce, hrnec, vodu, ocet, sůl, lístky jarních květin, staré silonové punčocháče, tuk,  suroviny na barvení 
vajíček: 

Kurkuma, zázvor 

Cibulové slupky 

Červená řepa 

Petrželka, kopřiva 

Červené zelí 

Borůvky 

Káva 

  

Postup: 

„Nejdříve si umyjte a odmastěte jarem vajíčka. Mokré je vložte do punčochy a na jejich povrch naskládejte 

nasbírané lístky, punčochu pořádně utáhněte a zavažte na uzel. 

Teď je vhodný čas na přípravu barvy, kterou jste si vybrali. 

Do  hrnce nalijeme vodu, přidáme ocet a sůl (na 1 litr vody dáme 2 lžíce octa a 1 lžičku soli). 

Přidáme některou z vybraných surovin (např. borůvky) a přivedeme k varu. Do vařící lázně vložíme 

připravená vajíčka a vaříme 15 minut, pak hrnec odstavíme z plotny a necháme je v lázni odpočívat 

nejméně dvě hodiny. Vajíčka vytáhněte a rozbalte z punčochy. 

Pro výraznější a lesklejší barvu je můžete potřít tukem.“ 

 

 



Pracovní list Kraslice  

„Najdi na každém řádku velikonoční vajíčko, které je stejné jako první v daném řádku.“  

 

 

 

                                          

 

 

              



STŘEDA – 31.3.2021 

„Dneska máme Škaredou středu.“ 

 

Škaredá středa  

Podle pověry se říkalo, že se v tento den nesmí nikdo mračit, aby mu to nezůstalo po celý další rok. Zkus 

být tento celý den veselý a udělej někomu radost. 

 

Hudební činnosti 

Dechové činnosti 

„Udělejte radost třeba mamince při vaření nebo pečení. Určitě bude dnes nebo zítra potřebovat vajíčko. Ale 

místo rozbití vajíčka si ho vyfoukni. Popros rodiče, aby ze spodu i shora skořápky udělali díru a můžeš začít. 

Podařilo se ti to nebo skořápka praskla?“ 

 

„Kdo snáší vajíčka? (slepička snáší vajíčka ) Pokud máte doma slepičky, zkus najít na zahradě její pírko.“ 

„Kdo nemá slepičky, tak se zkusí podívat, jestli doma najde peříčko ze školky. Vezměte si ho do dlaně a 

jemně foukněte. Pozorujte, jak se pírko vznáší a foukejte tak, aby hned nespadlo na zem.  

Můžete si s rodiči zasoutěžit, komu pírko ve vzduchu vydrží nejdéle.“ 

 

Oromorika mluvidel 

„Opakuj zvuky zvířat.“ 

Kuře dělá „píííp, pííííp, píííp“  

Kvočna děla „kokokokokokokokodááááák“ 

Kohoutek dělá „kykyrykýýýýýýý“ 

 

Nácvik písně Velikonoční  

„Rodiče vám přečtou slova písničky, vy děti slova opakujte a současně vytleskávejte slova na slabiky.“ 

 

https://youtu.be/3GTTo9n4nFs 

 

Otázky k písničce 

„Na co je vrbový proutek?“ 

„Co je to pomlázka?“     

(tatar – upletený z vrbových proutků, který slouží k vyšlehání děvčat, aby byly zdravé. Na konci zdobí 

děvčata tatar různobarevnými mašlemi) 

„Kdo je to kvočna?“      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3GTTo9n4nFs
https://youtu.be/3GTTo9n4nFs


 
 

 

 

 



Pohádka Chaloupka na vršku  

„Po písničce si najděte a pusťte pohádku 07/20 Jak se pomlázky ztratily.“ 

https://decko.ceskatelevize.cz/chaloupka-na-vrsku  

Pracovní list Pomlázky  

 

https://decko.ceskatelevize.cz/chaloupka-na-vrsku


Grafomotorický list Kraslice  

 

 
 

 



ČTVRTEK – 1.4.2021 

„Co by se mělo jíst na Zelený čtvrtek, abychom byli zdraví?“ 

 

Zelený čtvrtek 

Na Zelený čtvrtek bychom měli sníst něco zeleného. Zkus společně s maminkou nebo tatínkem uvařit 

nějakou zelenou dobrotu. Co všechno je zelené? 

 

Kdy můžou být tyhle dary Země zelené? 

JABLKO JAHODA ŠPENÁT  OKURKA RAJČE  KOPŘIVA HRÁCH   

 

KOPR  PAŽITKA BRAMBORY KAPUSTA PAPRIKA KEDLUB SALÁT 

 

„Víte, jak tyto dary Země vypadají? Zkuste je s rodiči najít v knihách, které máte doma.“ 

„Pěstovali jsme některé z nich ve školce ve skleníku a na zahrádce?“ 

„Víte, že se dříve dělal špenát i z kopřiv? K tomu se kromě brambor jedla i vajíčka.“ 

„Znáte nějakou velikonoční koledu o vajíčku?“ 

 

Velikonoční koledy 

„Pro holky i pro kluky máme připravenou vlastní básničku, kterou se můžete naučit.“ 

 

Velikonoční koleda pro holky  

Kropenatá slepička, 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji. 

Pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

Velikonoční koleda pro kluky  

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku. 

Všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám! 

Než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

Výtvarná činnost Kuřátko 

„Vytvořte si velikonoční kuřátko.“ 

 

Potřebujeme: 

vidličku, bílou tvrdou čtvrtku papíru, žlutou temperu, měkké 

papíry (bílý, oranžový), tuhé lepidlo, černý fix 

 

Postup: 

„Vezměte si vidličku, kterou namočíte do tempery a otiskem na 

čtvrtku papíru do tvaru koule vytvoříte tělo kuřátka. Temperu 

nechejte zaschnout. Mezitím si z bílého papíru vystřihněte dvě 

koule na oči  a dokreslete je černým fixem. Z oranžového papíru 

vystřihněte zobák. Oči i zobák nalepte na kuřátko. Nakonec 

ještě dokreslete kuřátku nožičky. Pozadí si podle své fantazie 

dotvořte.“  

 

 



Obrázková básnička O slepičce  

„Rodiče vám budou číst básničku a vy podle obrázků do ní doplňte slova.“  

 

 
 



Časová posloupnost Jak se vylíhlo kuřátko 

„Děti, vystřihněte a poté seřaďte obrázky postupně podle toho, jak se kuřátko narodilo a vylíhlo. Napoví 

vám také puntíky v kostce.“ 

 

 



PÁTEK – 2.4.2021 

„To nám ten týden zase utekl a máme tu pátek. Pátku ve velikonočním týdnu se říkalo Velký pátek.“  

 

Velký pátek  

Na Velký pátek se dříve otevíraly skály a lidé v nich hledali poklady.  

 

Pranostiky  

„Zkus říct, co mohly znamenat tyto pranostiky.“ 

„Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.“ 

„Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.“ 

 

Hledání kraslice (hledání pokladu) 

„Vzpomeneš si na pohádku O Zajíčkovi Ušáčkovi z tohoto týdne? Sova si pro něj připravila překvapení, kdy 

mu v lese schovala vajíčka. Kolik těchto vajíček bylo? (dvanáct jako měsíců v roce)“ 

„Máte doma dvanáct ozdobených vajíček? Pokud ne, můžete si je vytvořit z papíru. Vajíčka si nejdříve 

ozdobte fixy, pastelkami a vystřihněte. Vydejte se s nimi třeba do lesa, kde Vám je rodiče schovají. Jestli 

máte košíček, vezměte si ho sebou a nalezená vajíčka do něj sbírejte. Pokud bude pršet, můžou vám rodiče 

vajíčka schovat doma. Klidně se s nimi i vystřídejte a schovejte je rodičům a sourozencům vy.“ 

„Přejeme pěknou zábavu.“ 

 

Předloha Kraslice  

„Vytiskněte si předlohy na kraslice dvakrát.“ 

 

                                                 

 

                                    



Pohádka  

„K navození velikonoční atmosféry si můžete pustit pohádku Pat a Mat Velikonoční vajíčko.“  

https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A 

 

Pracovní list Nápodoba psaní písmen 

https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


Omalovánka Kraslice  

 



„Doufáme, že se Vám tento velikonoční týden líbil a činnosti jste si užili. Můžete nám posílat fotky, jak se 

připravujete doma na Velikonoce vy.“ 

„Po Velkém pátku následuje:“ 

 

Bílá sobota  
Na bílou sobotu se uklízelo a bílilo. Připravoval se prostřený stůl, začínalo se s pletením pomlázky. Můžete 
si vyzdobit a prostřít s maminkou stůl nebo uplést s tatínkem pomlázku.  
 
Boží hod  Velikonoční  
Na Boží hod se pekly a světily velikonoční pokrmy (mazance, vajíčka, chléb, beránci). A kdo v ten den okusil 
posvěceného beránka, našel podle pověry ztracenou cestu v lesích. Upečte si s maminkou nějakou 
velikonoční dobrotu. 
 
Velikonoční pondělí 
Žena nebo dívka má být o Velikonočním pondělí pošlehána čerstvými pruty (pomlázkou), aby byla svěží a 
zdravá. Ženy následně děkují chlapcům za vyšlehání malovanými vajíčky. „Chlapci, pořádně vyšlehejte 
všechny ženy v domácnosti. Dívky, obdarujte chlapce barvenými vajíčky.“ 
 
Zhodnocení velikonočního týdne  

„Podívejte se na obrázky a označte, které činnosti jste tento týden splnili. PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE.“ 

 

 


