
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne:           

                               TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE  
 Cíle 

Samostatně a smysluplně odpovědět 
na otázku. Chápat jednoduché 
hádanky. Rozkládat slova na slabiky. 
Vyčlenit hlásku na počátku slova. Mít 
poznatky o zvycích a tradicích. 

 
 
 
 
 

 

 
Zacvičte si -  postupně protahujte všechny části těla např. stoupni si na špičky a zkus se dotknout sluníčka, stůj 
na jedné noze a zkus napočítat do 8- vyměň nohy a zkus to i na druhé noze, zaskákej si jako zajíček…. 
Vezmi si míč a házej si s rodiči nebo sourozencem.  
Zahraj si s kamarády pohybovou hru ,,Velikonoční propletenec“- postavte se do kruhu a do pravé ruky si 
vezměte malý míček. Říkejte říkanku: ,,Pleteme, pleteme až všechno spleteme. Jen my, děti se splést 
nesmíme“. Na závěr říkanky předáš  kostku kamarádovi po pravé ruce a zároveň uchopíš kostku kamarádem 
podávanou do levé ruky (procvičíte si postřeh, orientaci, znalost pravé a levé ruky, prstové svaly).       
Vymaluj si a také vyzdob velikonoční vajíčka - příloha č. 2.  
Zkus si modelovat velikonoční vajíčka – ozdob je rytím. 
 

 
Naučte se alespoň jednu básničku - příloha č.1. Spočítej, kolik vajíček jste s maminkou nabarvili.  
Procvičuj si barvy- říkej, jakými barvičkami jste obarvili vajíčka.  
Vyhledej věci určité velikosti a tvaru ,,VELIKONOČNÍ KRASLICE“- příloha č.3.  
 Procvičte si jemnou motoriku- Grafomotorické cviky - ,,Dokresli ouška na košíky“- dbát na správný úchop 
tužky příloha č.4. 
 

 
Rodiče ti přečtou příběh ,,Velikonoce v Halánkovicích“ příloha č.5 - dávej pozor a hledej odpovědi na otázky: 
Jak se jmenovala holčička a jak klouček? Ke komu jezdila celá rodina na Velikonoce? Jaká zvířátka byla 
v příběhu? Jaká jména měla zvířátka? Kam odletěly zvony? S čím chodí děti, když odletí zvony? Z jakých 
proutků se plete pomlázka? 
Rytmizace -vytleskávejte slova po slabikách a počítejte, kolikrát jste tleskli: zajíček, pomlázka, vajíčka,   
kraslice, Velikonoce, košíček, beránek, mazanec… poté určete na jaké písmenko slova začínají.  
 

 
Dávejte si hádanky příloha č. 6.  
Pomáhej rodičům  připravit oslavu velikonočních svátků. 
Určitě znáš někoho šikovného, kdo umí plést pomlázku. Tak dávej pozor, jak se to dělá, ať se to také naučíš. 
 
 

Povídejte si – ,,Tradice a zvyky Velikonoc“- pletení pomlázky, zdobení vajíček, co pečeme a vaříme o 

Velikonocích - BERÁNEK, JIDÁŠCI, MAZANEC, HLAVIČKA.  

Pašijový týden - poslední týden před Velikonocemi - Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený  

čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční), Velikonoční pondělí. 

 

na období od 22. – 26. 3. 2021 



  

 

 

Příloha č.1 

 

VELIKONOCE                          POMLÁZKA 
 

Teplé slunko kouká,                                Upleteme pomlázku, 

žene zimu do kouta.                                 je jak z hadích ocásků. 

Jaro to má velkou moc,                                 Kolik děvčat proženeme, 

přináší čas Velikonoc.                                 to vám radši neřekneme. 

                                    Kdoví zda nám k vajíčku 

 dají také mašličku. 

HODY, HODY                                   

Hody, hody přednáším  

sukýnky vám vypráším. 

Na pomlázku mašlička, 

do košíčku vajíčka. 

 



 



 



 







 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


