
Distanční výuka „Velikonoce“ 

Milé děti, před námi jsou svátky jara, Velikonoce. Bohužel se opět neshledáme, 

tak vám posílám pár nápadů, abyste se nenudily. Tentokrát posílám úkoly na 

dva týdny!!! 

Úkoly pro děti společně s rodiči na první týden před Velikonocemi: 

1. S rodiči si přečti pohádku „ O smutném vajíčku“. 

2. Zkus pohádku převyprávět, o čem byla? 

3. Na čtvrtku si namaluj vajíčko a podle předlohy zkus barvami ozdobit. 

4. Obtiskni si namalovanou dlaň a palec a domaluj zobáček. Založ do desek. 

5. Vypracuj pracovní listy, povídej si s rodiči o Velikonocích. 

6. Obarvi si pár vajíček. Vyfoť! 

7. Na čtvrtku A4 nakresli nějaký velikonoční motiv a přines ho do 1. dubna, 

do školky do schránky!!! (čtvrtek). Může to být vajíčko, zajíček nebo 

vyrobený beránek. Dole se podepiš a maminka může dopsat název třídy. 

Obrázky zalaminuji a vystavím venku na plot. 

8. Vysadily jste si semínko? Ne? Tak zkuste osení na vajíčka. 

9. Venku si zaběhejte a zaskákejte jako zajíček. Na lžíci můžete zkusit 

přenášet vajíčko přes překážky nebo po kládě. Vyfoť! 

10. Na velikonoční pondělí mají kluci za úkol vyšupat maminu, ségru nebo 

babičku. Holčičky musí dobrovolně nastavit zadečky na taťky, bráchy či 

dědečky. Ale pozor! Nesmí to bolet! 

11. Tento úkol je pro vás rodiče, dětem ho nečtěte.!!! Nadělujete dětem 

také nějaké sladkosti? Mám pro vás jeden nápad, který možná znáte a 

možná ne. Zahrajte si na zajíčka a zkuste dětem tajně všechna vajíčka, 

berušky, zajíčky atd. schovat buď po bytě, nebo po zahradě. Dejte jim pak 

košíček a nechte je hledat. 

Doporučuji si předem spočítat, kolik jste schovali věcí. Mně tohle vždy 

dělali rodiče a já pak pokračovala a schovávala to i synkovi. Ještě v 10 

letech to vyžadoval. Napište, zda to také děláte a pokud ne, zda jste 

vyzkoušeli. Určitě pořiďte foto či video. 

 



Pohádka „O smutném vajíčku“ 

 

Byla jednou jedna slepička a ta měla spoustu vajíček. Ze všech se vylíhla 

kuřátka, ale z jednoho neposlušného se nic nevylíhlo. To se jednoho dne 

rozhodlo, že se vydá do světa. Kutálelo se cestou necestou, až uvidělo v hnízdě 

vajíčko, které bylo celé kropenaté. „ Jé, ty jsi krásné vajíčko, tebe taky snesla 

slepička?“ ptalo se bílé vajíčko. „ Slepička? Tu neznám, moje maminka je 

křepelka“, odpovědělo kropenaté vajíčko.  Bílé vajíčko se kutálelo dál a bylo 

moc smutné, že nemá také nějaké puntíky.  Na kraji lesa potkalo zajíčka, který 

měl košíček plný krásných barevných vajíček. „ Proč jsi tak smutné vajíčko?“, 

zeptal se zajíček. „ Protože jsem jen obyčejné bílé vajíčko.  Také bych chtělo 

mít puntíky, nebo být barevné.“ „To je jednoduché. Vidíš tu louku plnou květin? 

Zkus se chvíli kutálet sem a tam a uvidíš,“ poradil vajíčku zajíček. Vajíčko 

poslechlo a začalo se kutálet v trávě, přes pampelišky, petrklíče, tulipány, 

zvonky, a když se dokutálelo na konec louky, bylo opravdu celé krásně barevné. 

„ Jé, ze mě je to nejkrásnější vajíčko na světě“, radovalo se pak vajíčko. Zajíček 

pak vajíčko přidal k ostatním vajíčkům a roznesl je mezi děti. A to nejkrásnější 

dal dětem do školky, do třídy Čmeláku. 

 



Hrajeme si s barvami 

Ve školce bychom si zkusili barevná vajíčka. Máš doma barvy? Zkusíš to taky? 

 Na čtvrku nakreli vajíčko a na něj dej štětcem barvy. Přilož igelit a rukama zkus 

barvy rozmazat. Pozoruj, jak se barvy míchají a mění barvu. 

 

 

Umazal sis ruce? Nevadí, potři celou dlaň barvou a obtiskni. Pak obtiskni palec 

a slepičku a kuřátka domaluj. Slepičky nemusí být jen žluté! Víš, jakou mají 

ještě barvu? 

 

 

 



Velikonoce, svátky jara 

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl kopu vajíček. 

 

Znáš všechny tradice velikonoc? Obrázky postupně pojmenuj, vytleskej a 

pak zkus znovu zopakovat. 

Když jsou velikonoce, zajíček ušáček nosí barevná vajíčka, kterým říkáme 

kraslice. 

              

Kluci mají pomlázku a chodí šupat holky. 

  

 

 



Ty jim za to dají vajíčko nebo nějakou sladkost. Kluci si koledu schovávají do 

košíku, a aby je bylo dobře slyšet, používají řehtačky. 

 

 

Maminky zase pečou samé dobroty. Velikonočního beránka, mazanec anebo 

třeba Jidášky. 

   

 

Tatínek si zase pochutná na velikonoční nádivce. 

 

 

 



Dokresli vajíčku ornamenty. Několikrát obtáhni a vybarvi. 

 

 

 



Obrázek rozstříhej rovně po čáře a zkus opět složit. Počítej do 10. Znáš některá 

číslice? 

 



Vybarvi si velikonoční mandalu 

 

 

 

 

 

 

 



Kraslici vybarvi, použij co nejvíce barev. 

 

 



Několik nápadů na tvoření. Vyber si, co se ti nejvíce líbí? Podle šablon si 

vystřihni, obkresli na čtvrtku a dodělej. 

Rozbité vajíčko-puzzle                                                             Beránek-stříhání a lepení 

                 

Beránek s vlnou                                                                  Zajíček s vajíčky 

              

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



Úkoly na týden po velikonocích: 

1. Nadělil vám zajíček vajíčka? A máte doma i nějaká syrová? 

Zkuste pokusy se slanou vodou či octem. Pokusy vyfoť! 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5390-pokusy-s-vajickem 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1332-pokusy-s-vejci 

2. Zkus si s maminkou vajíčko vyfouknout. Co je uvnitř?  

Víš, co jde udělat z bílku? Sníh! Vyzkoušejte. 

3. Zbyla vám vajíčka natvrdo? Zkus něco vyrobit na talíři. 

Návod, co vše lze udělat je níže. 

4. Najdi rozdíly v obrázcích a dokresli. 

5. V labyrintu najdi cestu pro slepičku. 

6. Máš doma peříčko? Foukej do něj a udrž ho ve vzduchu co 

nejdéle. Vyfoť 

7. Zatanči si taneček s Míšou. Víš, koho se bojí zajíček?  

https://www.youtube.com/watch?v=_k8UXDk8APY 

8. Nauč se báseň o kvočně. 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5390-pokusy-s-vajickem
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1332-pokusy-s-vejci


Z vajíček jde udělat hodně dobrot. Poznáš co všechno jde vytvořit? Pojmenuj co 

je na obrázcích a vyber s maminkou nebo tatínkem, co zkusíte v kuchyni 

vyrobit. U hotové dobroty se vyfoť. Dobrou chuť!!!! 

 

             

 

             

 

              

 

            
 



Kolik je na obrázcích rozdílů? Dokresli co chybí, vybarvi a napiš počet. 

 

 

 

 



Kudy se dostane slepička ke kuřátkům? Obrázek vybarvi, ulož do desek. 

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

 

 

 



Vytiskni, polož vodorovně a cestuj s beruškou. 

 


