
 

Děti, tentokrát si budeme povídat o jednom svátku jaru a to o 

Velikonocích.  

(píseň Jaro slaví svátek)  + doprovod 

(píseň Velikonoční) + doprovod 

(Koleda)  

Video návod, jak plnit úkoly i bez nutnosti tisknout pracovní listy. 

Soubory, které jsou  PDF, otevírejte v internetovém prohlížeči Microsoft EDGE  

Takhle otevřený soubor vám dá možnost do něho kreslit. 

 

Velikonoce jsou plné krásných kraslic, které se dělají z vajíček. A my 

začneme tedy pohádkou o vejci. Pohádka se jmenuje, Jak šlo vejce na 

vandr. 

 
1. Přečtěte si pohádku – Jak šlo vejce na vandr.  

   Text (soubor 1), mp3 (soubor 2),  

 

Otázky k pohádce: 

Jaká zvířata vejce potkalo? 

Koho vejce potkalo první a koho poslední? 

Kdo v pohádce vylezl na strom a co uvidělo v dálce? 

Koho byla chaloupka? 

Co zvířátka vymysleli na loupežníky? 

Co se s loupežníky stalo? 

Jak to skončilo s vejcem a zvířátky? 

 

1.1. Zkus převyprávět pohádku sám. 

 

2. Seznam se s velikonočními dny (soubor3) 

3. Seznam se s velikonočními symboly v našem slovníku (soubor 4) 
 
4. Prohlídni si obrázek a najdi na obrázku nesmysly, které tam 
nepatří. Říkej, jak by to mělo být správně. (soubor 5)  
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https://www.msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Jaro%20%C5%A5uk%C3%A1%20na%20dve%C5%99e/video.mp4
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s1.pdf
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https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/VELIKONOCE%20slovník%20symbolů.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s5.jpg


5. Vybarvi vajíčka podle vzoru. (soubor 6) a (soubor 6.1) 

6. Vybarvi velikonočního zajíce podle čísel. (soubor7) 

7. Velká vajíčka na obrázku obtáhni po všech čarách jakoukoliv 
voskovou. Potom jedno vajíčko vybarvi vodovými barvami červeně, 
druhé modře. Obě vajíčka po zaschnutí vystřihni. (soubor 8) 

Zahraj si s nimi hru: V každé ruce za zády máš vajíčko. Zavři oči. 
Vajíčka za zády promíchej. Když řekne, dospěly TEĎ, zvedni kteroukoliv 
ruku s vajíčkem. Pokud zvedneš červené si vítězem. Nezapomeň 
vždycky vajíčka promíchat před další hrou. 

8. Vyrob si velikonočního zajíce. (soubor 9) 

Obkresli si šablonu na tvrdý papír, lepší je karton od krabice. Vystřihni si 
zajíce. Dokresli mu oči a nos. Potom ho natři celého lepidlem a lep 
kousky vaty. Může použit i něco jiného co máš doma. Vlnu, kusy látek 
apod. Nezapomeň na fousky a zuby. 

9. Procvič si pozornost při hře pexeso. Zkus  obrázky pojmenovat.  

Velikonoce, svátky jara, zvyky 

Velikonoce  

 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s6.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s6.1.jpeg
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s7.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s8.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/s9.pdf
https://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=J8C3K&size=48&p1name=%c4%8clov%c4%9bk
https://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=J8C3K&size=48&p1name=%c4%8clov%c4%9bk
https://www.pexeso.net/online-hra?lang=cs&code=05370&size=24&p1name=%c4%8clov%c4%9bk


10. Vytvoř si modelovací hmotu ze slaného těsta a vyrob si nějakou 
velikonoční dekoraci. Nejednoduší bude vajíčko.  

Video návod 

 

11. Vyrob si vajíčko vyplétané proužkami papíru. (soubor 10) 

12. Další pracovní listy: 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list1.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list2.PDF 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list3.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list4.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list5.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list6.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list7.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list8.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list9.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list10.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list11.pdf 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list12.pdf 

 

  

13. Omalovánky: 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o1.gif 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o2.jpg 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o3.gif 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/video.mp4
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https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list1.pdf
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https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list10.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list11.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/list12.pdf
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o1.gif
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o2.jpg
https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o3.gif


https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o4.png 

https://msdyjakovice.cz/files/distancnivyuka/Velikonoce/o5.gif 
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