
Distanční vzdělávání: 29.3. – 2.4. 2021 

Téma: Velikonoce 

„Líto, líto nesu až se celá třesu, ráno jsem nic nesnídala, 

na koledu pospíchala, abych něco dostala.“ 

 

„ Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný. 

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

 

Pašijový týden 

Je to poslední týden před Velikonocemi 

Modré pondělí 

 V tento den se kostely zdobili do modrých barev. 

Žluté úterý 

 v úterý se dělal ve všech chalupách velký úklid. 

Škaredá středa 

 Tento den se nesměl nikdo mračit, aby mu to nezůstalo po celý rok. 

Zelený čtvrtek  

 V tento den bývalo zvykem připravovat jídlo ze zelených potravin (špenát, šťovík, 

mladá kopřiva), aby byl člověk po celý rok zdráv. 

Velký pátek 

 Věřilo se, že právě tento den je jediný v roce, kdy se země otevírá a vydává své 

poklady. 

Bílá sobota 

 Na bílou sobotu se doma bílilo a uklízelo. Připravoval se prostřený stůl a  začínali se 

plést pomlázky. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) 

 Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. V tento den se pekli velikonoční pokrmy. 

Velikonoční pondělí 

 Tento den je spojený s „velikonoční pomlázkou“. V tento den chlapci obcházeli domy 

a pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol 

předávání zdraví a síly. Dívky a ženy byli 

šlehány pro zdraví. Odměnou pro koledníky byla zdobená vajíčka. 

 

 

 



Pohádka 

 

 

 Proč nemohl kohoutek dýchat? 

 Myslíte si, že bylo od něj pěkné, že se nerozdělil? 

 Co sneslo na zem nebe? 

 Zachránila slepička kohoutka? 

 Ponaučil se kohoutek ze svého jednání? 

Na tuto pohádku se můžete také společně podívat zde: 

 https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY 

 

 
Pohyb s říkankou 
 
NAŠE MALÁ SLEPIČKA 
Naše malá slepička                spojit prsty nad hlavou, 
snáší pěkná vajíčka.               spojit palce a ukazováky, 
Vajíčka si srovnáme,              tanec dlaní: dlaně na sebe a otáčíme jimi 
a potom je prodáme. 

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY


 
KOHOUT A SLEPIČKA 
Kohout křičí kykyryký               klapeme zobáčky, které si uděláme z dlaní 
a slepička kokodák. 
Taťka kohout zobe zrní            dřepneme si a ťukáme prsty o zem 
a slepička zrovna tak. 
 
KUTÁLÍ SE VAJÍČKO 
Kutálí se vajíčko,                      napodobujeme kutálení, tak že motáme předloktím 
podej mi ho Haničko.              natáhneme dlaň 
Hanička se ohla,                       ohneme se 
Pomlázka se prohla.                 zvedneme se a tleskáme 
 

 

Tanec s videem 

 
PTAČÍ TANEC 

 zatančete si podle videa na YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo 

 napodobujte pohyb rukama a nohama, dokonce si můžete i zazpívat 
 
 

Stavění vajíčka 

 Sestavte si doma podobné velikonoční vajíčko jako na obrázku. Použít 

můžete  kostičky, 

stavebnici, provázky….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo


Písnička 

Na tomto odkazu tě paní učitelka Jana naučí novou „Velikonoční“ písničku 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs


Vytleskávání slov podle obrázků 

                        

                            KUŘÁTKO                                                  ZAJÍČEK 

                       

                       JEHŇÁTKO                                                     KAČÁTKA 

                             

                               KRASLICE                                                    POMLÁZKY 

                                      KOČIČKY 



Obrázek vajíčka nejprve vybarvi, potom rozstříhej a nakonec slož a nalep na papír A4 

 



Spoj stejné množství vajíček a slepiček 

 



Rozstříhej obrázky a sestav je tak jak jsou po sobě. Vyprávěj podle obrázků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodělej beránkovi kudrny 

 



Didaktická hra…řekni to jinak…tvoření zdrobněli 

 ukazujte postupně dětem obrázek a říkejte „Velký je dům, malý je…..dítě doplní 

domeček“ 

 kuře, dům, pták, kytka, mrak, tráva, koš, kapka, slunce, beran, ovce, zajíc, prase. 

        

         

      

         

 



Pohádka 

 „O zeleném vajíčku“ 

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy 
slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek. 
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek 
hledat zelené vajíčko.  
 
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“ 
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“  
 
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“ 
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“ 
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“ 
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“  
 
Kohoutek šel ke špačkům.  
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“ 
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“ 
 
 Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš 
nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. 
Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“ 
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“  
 
Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě 
posílá, abych jí nějaké přinesl.“ 
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li 
zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“ 
 
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička 
mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“ 
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, 
ať snáší jen bílá vajíčka.“  
 
Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává 
barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené. 
Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.  
 
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko 
pod ní křupne a zbudou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou 
přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je 
rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko. 
 
 



 Co chtěla slepička od kohoutka? (zelené vajíčko) 

 Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? (krůta, husa, špačci, drozd, skřivan, sova) 

 Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? (snáší – 

ptáčci; rodí živá mláďata – např. kočky, psi, krávy, kozy, ovce, koně,…) 

 Sehnal kohoutek zelené vajíčko? (ano, velikonoční kraslici od Alenky) 

 Jak to nakonec dopadlo? (slepička se na něj posadila a prasklo) 

 Zlobila se slepička? (Ne, usoudila, že bílá vajíčka jsou lepší, protože v nich jsou 

kuřátka. Zelená jsou prázdná.) 

 

 

Najdi cestu zajíčkovi ke košíku s vajíčky 

 

 

 

 

 



A TO JE NA TENTO TÝDEN VŠE! 

KRÁSNÉ VELIKONOCE VŠEM! HODNĚ SLUNÍČKA! 

 

 

 

 


