
 

Milé děti a rodiče, 

Je za Vámi pět týdnů domácího učení a ještě nás to malou 

chviličku čeká. Jelikož se blíží Velikonoce, máte zde 

připraveno malé učeníčko a tvořeníčko. ☺ 

Začalo roční období JARO, ale to už určitě víš…. A za 4 dny 

budou VELIKONOCE. Proto i vše, co zde najdeš, se bude 

týkat jara a Velikonoc, které nás čekají. 

Co budeme rozvíjet: 

• Rozvoj paměti a fantazie 

• Rozvoj poznatků o velikonočních zvycích a tradicích 

• Předmatematická gramotnost 

• Rozvoj jemné motoriky 



 

Pondělí – tradice a zvyky 

Na úvod našeho povídání popros maminku nebo tatínka a 

společně si přečtěte zvyky a tradice Velikonoc. 

VELIKONOCE 

Velikonoce jsou svátkem, který má bohatou historii, a proto vystopovat původ všech rituálů je 

trošku složitější. Oproti Vánocům, kdy je jasné, že se slaví narození Ježíška, jsou Velikonoce 

víceznačné. Nejdříve šlo totiž o pohanský svátek, kdy se oslavoval příchod jara, později se do 

toho přidala událost známá ze starého zákona, kdy židé prchali před Egypťany, a právě okolo 

židovského svátku pesach byl Ježíš ukřižován. Není tedy divu, že se díky tomu nastřádalo 

mnoho tradic a zvyků. 

BERÁNEK MÁ SYMBOLY DVA 

Tak takhle dobrota je už z dob pohanských. Velikonoční beránek má totiž historii, která sahá 

až do období starého Egypta a je spojená s vysvobozením izraelského lidu, kterému, jak píše 

Bible, Bůh nařídil, aby každá rodina upekla beránka a jeho krví označila vchod do domu. 

Tedy znamení, že až přijde zkáza na egyptský lid, těmto domům se vyhne. Nicméně 

s příchodem křesťanství byl beránek pojat i jako symbol oběti. Beránek boží, tedy Ježíš, co se 

za nás obětoval. 

BEZ VAJÍČEK NEJSOU VELIKONOCE 

Nejznámějším symbolem Velikonoc je vejce. A jsme u toho. Velikonoční pondělí pro nás 

ženy znamená mít naklizeno, protože přijdou koledníci, a také mít nabarvená vajíčka, která 

musíme potupně poté, co náš muži zmrskají, odevzdat 

POMLÁZKA 

A máme tu námi neoblíbenou hru na to, že muži nás tzv. vyšupají a my jim za to dáme 

vajíčka. Vyšlehání má také svou tradici, která praví, že takto vyšlehaná dívka zůstane po celý 

rok zdravá a plodná.  Pomlázka se má správně plést z čerstvých vrbových proutků, jenom tak 

budou dívky plné síly a mladosti. Už jen slovo pomlázka evokuje mladost, a pochází ze slova 

omladit. Ze stejného důvodu vzniklo také polévání vodou, která měla člověku dodat síly 

a očistit ho. Dříve se ale polévaly dívky, a to hlavně ty, co ráno nestihly včas vstát z postele. 

KOČIČKY 

Na jaře se s nimi vždy roztrhne pytel a k Velikonocům neodmyslitelně patří a představují 

palmové ratolesti, kterými se vítal Kristus přicházející do Jeruzaléma. Křesťané je posvěcené 

spalují a v popeleční středu si jejich popelem dělají symbolické křížky na čele. 

ŘEHTAČKA MÍSTO ZVONŮ 



Různé řehtačky a klapačky, které dělají docela nesnesitelný rámus, mají nahradit kostelní 

zvony. Podle tradice totiž zvony na Zelený čtvrtek odlétaly do Říma a na bohoslužbu se 

svolávalo pomocí řehtaček. 

Zkus si zodpovědět tyto otázky: 

• Které zvyky a tradice dodržuješ ty? 

• S kým chodíš o Velikonocích koledovat? 

• Co jsi si vykoledoval/a? 

Když budeš mít možnost, vyfoť nám a pošli na info@msnovedomky.cz  nejkrásnější kraslici 

(vajíčko), které jsi si vykoledoval/a. 

Podívej se na pohádku: Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily 

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

 

Pomoz zajíčkovi najít košíček  
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Úterý – den s koledou 

Milé děti, dnes se budeme učit velikonoční koledu. Nejdříve se ale pořádně protáhneme a 

zaskotačíme. Co říkáte? 

Taneček „Jsme vajíčka slepičí“ https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w 
 

Cvičení – cvičíme a kutálíme se jako vajíčka (sudy, kolíbka dopředu a dozadu, ze strany na 

stranu) 

 

Jógové cvičení – cvičení z časopisu Sluníčko  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


Jako správný koledník, by si měl/a umět nějakou koledu. 

Úkol na doma: 

• Znáš nějakou velikonoční koledu? 

• Zkus si vzpomenout a říct zpaměti mamince nebo tatínkovi. 

• Vybarvi si velikonoční omalovánku dle své fantazie. 

Pokud žádnou koledu neznáš, tady je malá nápověda. 

Hody, hody doprovody   Hody, hody 3 

Hody, hody, doprovody,   Hody, hody, zdravíčko, 

dejte vejce malovaný.    Dejte klukům vajíčko. 

Nedáte-li, malovaný,    Na pomlázku mašli, 

dejte aspoň bílý,    že k vám cestu našli. 

slepička vám snese jiný. 

Hody, hody doprovody 2 

Hody, hody doprovody    Na remízku mezi poli, 

já jsem malý zajíček,    mám já strýčka králíčka, 

utíkal jsem podle vody,   tomu nosím každým rokem, 

nesl košík vajíček.    malovaná vajíčka. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka      

a já říkal: Ne, ne, ne.  

 
 



Při vybarvování NEZAPOMEŇ ! 

• Protáhnout celou ruku a prsty 

• Pohlídat správné držení těla při sezení 

• Správný úchop tužky…hlídat i mezi změnou pastelek či tužky 

 



Středa – pokusy s vajíčkama 

Dnes, si děti uděláme nějaké pokusy s vajíčkem. Poproste rodiče o pomoc a určitě při těchto 

činnostech zažijete spoustu legrace. 

Pokusy s vajíčkem: 

1. Vajíčko v lahvi – pomůcky: vajíčko uvařené natvrdo, zápalky, kousek papíru, 

skleněnou láhev (průměr hrdla menší, než je průměr vajíčka – př. od kečupu).  

Postup: Uvařené vajíčko oloupeme a snažíme se, aby bylo co nejméně porušené, 

hladké. Pak zapálíme kousek papíru a vhodíme do sklenice. Na hrdlo posadíme 

vajíčko, které se po chvíli „vcucne“ dovnitř. Jak dostat vajíčko zpět z lahve? Láhev 

otočíme dnem vzhůru a pustíme na ni hodně teplou vodu. Uvnitř se vzduch rozpíná a 

vzniká přetlak, který vytlačí vajíčko opět ven. 

 

2. Vznášející se vejce – pomůcky: vysoká sklenice (odměrný válec), voda, sůl, syrové 

vajíčko 

Postup: Do poloviny sklenice si připravíme slaný nálev. Následně do sklenice 

dolijeme čerstvou vodu, aniž by se vzájemně smíchala se slanou vodou (po lžičkách, 

po stěnách sklenice). Opatrně ponoříme vajíčko do sklenice mezi obě vrstvy, lze ho i 

opatrně vhodit. Vajíčko se bude vznášet mezi oběma vrstvami. 

 

3. Gumové vajíčko – pomůcky: vajíčko uvařené natvrdo, sklenice, ocet 

Postup: Vajíčko dáme do sklenice a zalijeme octem. Druhý den ocet vyměníme. Takto zalité 

vajíčko pak necháme ve sklenici alespoň týden (někdy déle). Ocet skořápku rozpustí, vajíčko 

bude gumové a mírně skákat (neházet z velké výšky!!). 

 Zakroužkuj všechna zelená vajíčka – poznáš rozdíl v zelené barvičce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroba zápichu do kytičky či výzdoby do okna. 

 

Dbáme na správné držení nůžek a stříháme podle čárky!!!!! 

 

 



Čtvrtek – pečeme velikonočního beránka 

Milé děti, víme už proč se slaví Velikonoce, naučily jsme se koledu a udělali pokusy 

s vajíčkem. Co nám tedy ještě zbývá? 

Ano, určitě jste poznali z nadpisu, že budeme péct velikonočního beránka. Poproste maminku, 

ať Vás pustí do kuchyně, vezměte si kuchyňské zástěry a můžeme začít ☺. 

Příprava surovin: 

5 vajíček 

25 dkg cukru krystalu 

25 dkg polohrubé mouky 

trošku vody ( 4 lžíce ) 

olej ( 5 lžic ) 

margot tyčinku 

Vajíčka rozdělíme na žloutky a bílky, bílky ušleháme do tuha. Poté přidáme do žloutků cukr, 

ušleháme. Dále do žloutkové pěny přidáme olej a vodu, rozmícháme. Přidáváme po malých 

dávkách mouku. Vše pečlivě promícháme. Jako poslední přidáme nastrouhanou margot 

tyčinku. Nezapomeneme vymazat formu na beránka sádlem a vysypat hrubou moukou. 

Pečeme při 180 – 200 stupňů 45-50 minut. 

Když bude beránek upečený, opatrně vyklopíme z formy a necháme vychladnout. Kdo chce si 

beránka pouze pocukruje moučkovým cukrem nebo můžete potřít čokoládou. Nezapomeneme 

ozdobit mašlí. 

Přejeme Vám dobrou chuť ☺ 

 

Pokud budeš mít chuť a náladu, udělej si další pracovní listy. 

Veškeré výrobky a pracovní listy si nezapomeň založit a přinést 

ukázat do MŠ. 

 

 

 

 

 



Dovolte mi, abych Vám dětem i Vám rodičům poděkovala za práci, 

kterou odvádíte s dětmi. V této nelehké době Vám za celý kolektiv 

Mateřské školky Nové domky přejeme  

 Šťastné a veselé Velikonoce ☺ 

 

 



 Spočítej a dolů do rámečků napiš odpovídající číslici. 

 



 

 

Opatrně rozstříhej králíčka podle čar… vyzkoušej si ho poskládat a 

nalep na čistý papír . 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


