
VELIKONOCE JSOU SVÁTKY JARA  

Velikonoční týden-tradice den za dnem 
 

MODRÉ PONDĚLÍ A ŠEDIVÉ ÚTERÝ 

Tradice: můžete začít s jarním úklidem  

 
 

ŠKAREDÁ STŘEDA  

Tradice: vrcholí přípravy, uklízí se celý dům. Nikdo by se neměl 

mračit a zlobit, zůstalo by mu to celý rok 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK   

Tradice: Na zelený čtvrtek dělejte všechno na zeleno – oblečte se 

do zelené, jezte něco zeleného, koupejte se v zelené, hrajte si se 

zelenou, zkrátka, co je vám libo. Můžete také zasít bylinky, 

protože vše zelené zaseté na Zelený čtvrtek bude dobře prospívat .  

 



VELKÝ PÁTEK   

Tradice: Neperte prádlo. Nehádejte se. Báje ale také praví, že v 

tento den se otevírá Země a vydává své poklady. Tak co třeba 

nějaká hledačka pokladů s dětmi? 

 
 

 

Tradice: V sobotu si vyhraďte čas na pletení pomlázek a barvení 

vajíček. Končí také tradiční 40denní půst, takže navařte a napečte 

velikonoční dobroty. Vstaňte v sobotu před východem slunce a 

omyjte se ranní rosou. 

 
 

 

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ  

Tradice: Peče se velikonoční beránek, mazanec, jděte ven do 

přírody, dejte si do vázy jarní kvítí, slavte a veselte se.  

 
 

 



VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

Tradice: Chlapci chodí s pomlázkami a koledují u děvčat barevná 

vajíčka a sladké i slané dobroty. Každá dívka by měla po koledě 

přivázat chlapci na pomlázku barevnou pentličku-podle počtu a 

barev pentlí na pomlázce se pozná ten nejlepší koledník. Tradicí 

je také velikonoční zajíček, který schovává dětem po zahradě v 

trávě drobné pamlsky. Po celý den se slaví a hoduje.  

 

 

VELIKONOČNÍ ÚKOLY 
1.Procvič si jazýček 

 



ČTI POHÁDKU S RODIČI 

Doplň slova místo obrázků ve správném tvaru. 

 



2.Procvič si paměť - nauč se básničku 

 

 

3.Procvič si ouška 

Rodiče ti přečtou dvojici slov a ty poslouchej a říkej, jestli jsou slova 

stejná nebo jiná: 

Zapisuj si, co jsi správně slyšel/a 

 

HRAD – HRAD           DRÁHA – DRAHÁ              ČISTÍ - ČISTÝ 

ZEM – SEM                 MÁVÁ – MÁVÁ                  DÝKY - DÍKY 

PLES – PLEŠ              ŽILA – ŽÍLA                       MLADÝ - MLADÝ     

TĚLO – DĚLO             VILA – VÍLA                       LETY - LETÍ 

MYŠ – MYŠ                LAK – LÁK                         HRADY - HRADÍ 

NOC – NOS                PÁRA – PÁRÁ                   PSANÍ - PSANÍ 

VOZY – VOSY            KÁRA – KÁRÁ                   TYKÁ – TIK 



4.Procvič si očička: Vyhledej písmena z názvu zakroužkuj je, pak písmena opiš, 

kraslici vymaluj. Vše umíš, děláme ve školce často. 

 

 

K  R  A  S  L  I  C  E 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K B M F R Q W T A U O P  

 

S D F G H L J Y X V I B N  

 

M Q  W  C  R T U M  N   E 



5.Procvič si ručičky: Vajíčka si vymaluj, vystřihni a nalep podle 

velikosti.

 



Procvič si grafomotoriku: pastelkami obtahuj vzory v kraslici. 

 



 



6.Procvič si počítání, udělej do posledního rámečku tolik teček, kolik je 

v prvním rámečku vajíček. Jestli budou mít rodiče, čas, tak ti mohou 

správnou číslovku napsat na papír a ty ji pak můžeš opsat do 

prostředního rámečku. 

 

 



7.Procvič si očička a pozornost: hledej rozdíly a zakroužkuj je 

 

 

 



Hledej jaké obrázky se skrývají v rámečcích, řekni celou větou: 

“TADY JE….“ 

 

 



Říkej celou větou: “tyto obrázky jsou stejné, tyto obrázky nejsou 

stejné“ 

 

 



Jestli chceš, můžeš zkusit těžší variantu 

 



 



 

 

 

 



Zkus si letos s rodiči vyrobit trochu netradiční kraslice 

Sopečné kraslice 

 

 

Potřebujete: vejce natvrdo, potravinářská barviva, ocet, jedlou sodu, 

štětce, kalíšky, mísu nebo talíř, vodu. Smíchejte zhruba lžičku sody, pár 

lžic vody a barvivo. Konzistenci vytvořte dle libosti. Vezměte štětec a 

dejte se do malování. Barvivo můžete na vejce aplikovat i kapátkem. 

Nalijte ocet na špičku vejce a pozorujte sopečné erupce. Opakujte kroky 

2 až 3 znovu a znovu, dokud se nezačnete nudit. Pak přejděte na další 

vejce. Přebytečný ocet můžete lehce otřít nebo jednoduše nechat 

uschnout. 

https://g.cz/sites/default/files/g/2014/04/sopecna-vejce-2.jpg


 

Nezapomeň se pochlubit, jak se ti celá velikonoční práce podařila, fotky nám 

pošli na email, pracovní listy si schovej do složky a až se uvidíme tak nám je 

ukážeš.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


