
Dobrý den, naši zelenáčci, maminky a tatínci       

 

Doufáme, že jste si užili aktivity, které jsme pro vás připravily 

v předchozím jarním tématu. Tento týden se už začneme 

připravovat na krásné jarní svátky, které jsou tu cobydup       

Čeká nás téma „Šel zajíček koledovat“. Vedle pečení beránka 

nebo velikonočních perníčků, barvení vajíček a pletení 

pomlázky se můžete vrhnout na úkoly, které jsme pro vás 

nachystaly       Tato distanční výuka bude výjimečně na celé 

dva velikonoční týdny, proto v ní bude více aktivit a úkolů. Jen připomínáme, že 

pracovní listy jsou povinné pro předškoláky, zbytek aktivit a prac. listů je pro 

inspiraci. 

Opět bychom rády poděkovaly všem, kteří nám zasíláte fotky z domácího 

tvoření. Dělají nám vážně radost       

Fotky a dotazy zasílejte na email: skolkabarevna@seznam.cz 

 

Veselé Velikonoce a opatrujte se. 

 

Vaše paní učitelky ze zelené třídy       

 

ŠEL ZAJÍČEK KOLEDOVAT 

 

PŘEDŠKOLÁCI: 

• vajíčko – grafomotorika – dodělat vzory do konce, vybarvit 

• vybarvit tolik vajíček, kolik jich je na kostkách 

• zajíček s vajíčkem – vybarvit podle čísel 

• najít rozdíly – zraková pozornost – celkem 9 rozdílů (jablíčka na stromě jsou brány jako 1) 

• bludiště – najít cestu od zajíčka k vajíčku 

• slepička a vajíčka – vystřihnout vajíčka a nalepit ke slepičce 
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STŘEDŇÁCI: 

• překreslit vajíčka podle šipek 

• bludiště – najít cestu od zajíčka k vajíčku 

• šikmý ovál 

MALÁCI: 

• omalovánky 

 

AKTIVITY: 

• tělocvik s abecedou (přiloženo níže) 

• pokud jste ještě nezasadili velikonoční osení, je 

nejvyšší čas       – návod v předchozím tématu 

• pečení beránka, barvení vajíček, pletení pomlázky… 

• povídání o Velikonocích – tradice (popsané níže), symboly Velikonoc (vajíčka, pomlázka…) 

VÝROBKY: 

• obtisk vajíček z brambor 

• barvení vajíček voskovkami (na teplé vajíčko, voskovky se roztečou      ) 

• velikonoční věnec (pokud nemáte zdobené papíry, děti si můžou vyrobit vlastní) 

• závěs ze zajíčků na okna (šablony níže; na ocásek můžete použít třeba zmačkaný bílý papír) 

 

BÁSNIČKA: 

HODY, HODY  

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček, 

potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka a já řekl: "Ne, ne, ne!" 

Na dvorečku za potokem mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka. 

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, 

dojdu-li tam bez nehody, dám mu kopu vajíček. 



POHÁDKY: 

„Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily“ 

https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LP

MvVs-IATL3ioiZuJ&index=5 

 

„Pat a Mat – Velikonoční vajíčko“ 

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

 

„Šmoulové – Šmoulí velikonoční speciál“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RAz3hZNwsdc 
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VELIKONOČNÍ TÝDEN DEN ZA DNEM 

• MODRÉ PONDĚLÍ a ŠEDIVÉ ÚTERÝ (29.3. a 30.3.) 

- Můžete začít s jarním úklidem, děti vám určitě rády pomůžou       

• ŠKAREDÁ STŘEDA (31.3.) 

- V tento den vrcholí přípravy na Velikonoce, uklízí se celý dům. 

• ZELENÝ ČTVRTEK (1.4.) 

- Tento den dělejte všechno na zeleno. Oblečte se do zelené, jezte 

zelené jídlo (špenát, brokolice      ), hrajte si se zelenou… Navečer 

odlétají všechny zvony do Říma, rozeznít by se měly znovu až v sobotu 

večer. Do té doby je nahradí řehtačky. 

• VELKÝ PÁTEK (2.4.) 

- V tento den bychom měli být klidní, relaxovat a hlavně neprat prádlo. 

Taky se říká, že na Velký pátek se otevírá země a vydává své poklady 

(můžete s dětmi udělat hledače pokladů      ). 

• BÍLÁ SOBOTA (3.4.) 

- V sobotu se pletou pomlázky a barví vajíčka. 

• BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (4.4.) 

- V neděli probíhá tradiční pečení velikonočního beránka. Chodí se do 

přírody, do vázy se dávají jarní kytičky. 

• VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (5.4.) 

- V tento den chodí chlapci s pomlázkami a koledují u děvčat barevná 

vajíčka a všelijaké dobroty. Každá dívka by měla chlapci uvázat na 

pomlázku barevnou pentličku. Tradicí je také velikonoční zajíček, který 

schovává dětem po domě nebo zahradě vajíčka (nebo jiné dobrůtky). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


