
Téma: Probuzení 

Podtéma: Hody, hody doprovody 

Týden: 22.3.-26.3.2021 

 

Pondělí 22.3.2021 

Očekávané výstupy: rozvoj slovní zásoby, paměti, fantazie, hrubé 

motoriky 

Činnosti: Seznamte děti se svátkem Velikonoce, vysvětlete jim jak se 

slaví v ČR. Kdy je škaredá středa, zelený čtvrtek, Velký pátek, bílá 

sobota, Velikonoční pondělí. 

Jaké činnosti před Velikonocemi děláme? 

(uklízíme, pečeme beránka, jidáše, pleteme pomlázky, malujeme 

vajíčka, apod.) Zkuste je pantomimicky (beze slov, jen pohyby) vyjádřit. 

Přečtěte si s dětmi koledy:                           

                                                                                                                               

           
 

Hody, hody doprovody,              Panímámo zlatičká,  

dejte vejce malovaný!                darujte nám vajíčka, 

 Nedáte-li malovaný,                  nedáte-li vajíčka,  

 dejte aspoň bílý,                       uteče vám slepička  

 šak vám za to slepička,            do horního rybníčka   

 snese zase jiný,                       a z rybníčka do louže 

 v komoře v koutku,                   kdo jí odtud pomůže?  

 na zeleném proutku. 

 

 Já jsem malý koledníček,            Pro vajíčko červený, 

 tetičko,                                       pro koláček bílý, 

 přišel jsem si pro červený           jsem-li já vám, tetičko,  

 vajíčko.                                       koledníček milý? 

Úterý 23.3.2021 



Očekávané výstupy: enviromentální výchova- setí a klíčení   

 rozvoj jemné motoriky, vytvářet kladný vztah k přírodě, získávat 

pěstitelské dovednosti 

Náplň: Velikonoční dekorace -  připravte si s dětmi květináček nebo 

misku, hlínu a semínka obilí. Nechte si naklíčit semínka obilí, starejte se 

o ně (zalévejte) a průběžně je pozorujte.   

 

       
Středa 24.3.2021 

Očekávané výstupy: Procvičit jemnou motoriku, přesné vystřihování, 

rozvoj koordinace oko x ruka, práce s vlnou 

Činnosti: Připravte dětem karton nebo čtvrtku, vlnu, barevné papíry- 

oranžový, bílý, černý, nůžky, tužku, lepidlo, příp. pohyblivé oči. 

Na karton nakreslete kuřátko (vajíčko), které vystřihněte. Kuřátko 

omotejte vlnou a konce zafixujte lepidlem. Z barevných papírů 

vystřihněte zobáček, oči a nožičky. Nalepte na kuřátko. Zezadu můžete 

přilepit špejli a ozdobit jím vaše velikonoční osení. 

 

 

    

 



 
 

Čtvrtek 25.3.2021 

Očekávané výstupy: rozvoj předmatematických dovedností – poznávání 

čísel, číselná řada, pojmy více x méně, pojmy prostorové orientace, 

správné držení tužky, rozvoj grafomotoriky 

Činnosti: Vystříhejte si s dětmi alespoň 6 vajíček z barevných papírů 

např. (4 červená a 2 žlutá) 

Poté dětem vajíčka schovejte v jedné místnosti. Děti vajíčka hledají a 

říkají, kde byla - na stole, pod židlí, mezi knihami apod. 

Nalezená vajíčka spočítejte a určete, kterých je více a o kolik (případně 

můžete přiřazovat i čísla) 

 



 
 

 

 



Pátek 26.3.2021 

Očekávané výstupy- rozvoj slovní zásoby, zdokonalení jemné motoriky, 

prohloubení spolupráce, potřeba pomáhat mamince, umět požádat o 

pomoc 

Činnosti: Jak vypadá vajíčko? Kde se u nás doma vzalo? 

Z jakých částí se skládá - skořápka, bílek, žloutek. 

Zkuste si s pomocí maminky vajíčko rozklepnout do misky. Jak vypadá? 

Vymyslete s maminkou, co z něho upečete, či uvaříte. 

Jak se vám vaření/pečení povedlo? 

 

 

Vybarvěte vajíčka a na spodní misku dokreslete. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


