
MILÍ MEDVÍDCI

Naši malí kamarádi, blíží se Velikonoce - svátky jara, oslavy nového života, a to my už víme, že na
jaře začínají růst nové rostlinky, rodí a líhnou se nová mláďata. Na Velikonoce se lidé vždy chystali
již týden před nimi, a my jsme pro Vás připravili na každý den v týdnu trochu zábavy  (já vím, že

už umíš vyjmenovat dny v týdnu……...výborně umíš!) 
     Ale nebojte se, protože Velikonoce jsou svátky, kdy se má slavit, tak  úkoly nebudou těžké a

ještě se u toho pobavíte.

NÁZEV TÉMATICKÉHO CELKU
MEDVÍDEK U VODY

NÁZEV TÝDENNÍHO BLOKU
MEDVÍDEK A VELIKONOCE



Cíl: Seznámit děti s tradičními zvyky o Velikonocích, rozvoj jemné motoriky, cvičit   
paměť, pozornost a představivost. Rozvoj komunikativních dovedností a slovní 
zásoby.

 Popovídej si s rodiči o tradičních velikonočních zvycích ( Děti si rozšiřují 
slovní zásobu, předčtenářské dovednosti, jazykové schopnosti)



 Nauč se básničku

nebo písničku :

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs



 Zkus si obarvit vajíčka přírodními barvami, maminka, tatínek, prarodiče 
nebo sourozenec ti určitě rádi pomohou :-)

                               

 Určitě doma najdeš nějaké kostky a různé hračky, z kterých půjde 
vytvořit obří barevné velikonoční vajíčko ( rozvoj fantazie, jemné 
motoriky, koordinace ruky a oka )



 Určitě nejen kluky bude bavit zatloukání hřebíčků nebo vrtání aku 
vrtačkou šroubků do šablony zajíce, s tím by vám mohl pomoct tatínek 
nebo dědeček

                               





 Vezmi si korálky, knoflíky, ale můžeš použít i těstoviny nebo luštěniny 
(fantazii se meze nekladou) a udělej si barevné vajíčka. (Tento úkol u dětí 
rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, koordinaci ruky a oka, 
předmatematickou pregramotnost ). Předškoláci si korálky můžou počítat,
třídit dle barev, geometrických tvarů, řadit od nejmenšího po největší atd.

         

Na dalších stránkách máte k vytištění šablony, můžete si libovolně upravit jejich 
velikost a jedno prázdné vajíčko, kdyby si dítě chtělo dotvořit samo.









 S rodiči si můžete vyrobit velikonoční ozdobu z přírodnin, papíru, obrázky
jsou pro inspiraci, fantazii se meze nekladou. Určitě něco vymyslíte 
společně.



 Další zábavnou velikonoční činností můžou být velikonoční razítka ve 
tvaru vejce z brambor.

 Jedním tahem – děti si při těchto cvicích uvolňují zápěstí a prsty. Prosím 
dohlédněte na správný uchop tužky a netlačení na podložku.  Obtáhnou 5x







 Úkoly na předmatematickou gramotnost  

 Spoj podle číselné řady od 1 po 10



 Dej do kruhu vždy 3 zajíce. ( Děti si rozvíjí předmatematické dovednosti a 
zrakové vnímání )



 Spoj správný počet vajec se stejným počtem slepic



 Vystřihni a poté poskládej a slep správně na papír ( děti si procvičují 
předmatematické představy, správný uchop nůžek )



 Rozstřihni, poskládej a nalep na papír, poté si můžeš obrázek vymalovat.
( Děti si rozvíjí jemnou motoriku, správný uchop nůžek, zrakové a prostorové 
vnímání)





 Zkus opsat slova, vytleskat je na slabiky a určit počáteční a koncové písmeno ( děti si 
rozvíjí sluchového vnímaní, jemnou motoriku, předčtenářskou gramotnost )

VELIKONOCE

…………………………..

VEJCE 

………………………..

SLEPICE

……………………….

POMLÁZKA

………………………….



Kuřátko hledá cestičku k slepičce.



 Přečti si obrázkovou pohádku o Kohoutkovi a slepičce, určitě to zvládnete i sami. 
Potom ji můžete povědět rodičům nebo sourozencům.

 Pusťte si pohádku Prasátko Pepa – Velikonoční vejce nebo 
animovaný film : 

 ZAJEČÍ ŠKOLA - STRÁŽCI ZLATÉHO VEJCE ( doporučuji, moc 
pěkná)

https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg

https://www.youtube.com/watch?v=OMN_gd6K2xg

 A  odkaz na pohybové aktivity:
 
https://www.youtube.com/watch?v=gk1OHQ-W6i0

https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM

https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM
https://www.youtube.com/watch?v=gk1OHQ-W6i0
https://www.youtube.com/watch?v=OMN_gd6K2xg
https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg


 A jako poslední tu mám pro vás obrázkový recept na Velikonočního 

INGREDIENCE:

1x   cukru krupice

½  oleje

2 Ks   vajec

  1X         mléka

2x polohrubé mouky

1X  kypřící prášek



1X  vanilkový cukr

1X

 
            
 citronová kůra

NA OZDOBU: 

Milí kuchaříci
 
všechny ingredience nasypte do 



 a zamíchejte . Potom nezapomeňte  

vymazat a vysypat , abyste 

neměli mastné ruce, použijte  . 

Potom  vše co jste zamíchali v  

nalijte za pomoci maminky do vymazané 
formy beránka

a

 dejte do  rozehřáté na 180 
stupňů na 30 minut. 



POZOR  JE HORKÁ!  Až bude 

hotový nezapomeňte

pocukrovat a udělat oči z

Přeji vám dobrou chuť.

KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOC VÁM PŘEJÍ 

VAŠE PANÍ UČITELKY 

Šárka a Eva


