
NÁMĚTY ČINNOSTÍ NA TÝDEN OD 29. 3. DO 4. 4. 2021

Jaro už je tady a s ním i jarní svátky – VELIKONOCE. Pojďme se na ně připravit!

HONZÍK, PEPÍK, ELA, KLÁRA
VÍTAJÍ UŽ SVÁTKY JARA.

KLUCI PLETOU POMLÁZKU Z PROUTÍ,
DĚVČATA SE V SUKNÍCH KROUTÍ
A UŽ SE JIM ČERVENAJÍ LÍČKA,

KDYŽ MALUJÍ NA VAJÍČKA
ŽLUTÉ KYTKY, ZELENÉ PROUŽKY,
ČERVENÁ SRDÍČKA A KROUŽKY.
SLUNÍČKO JIM K TOMU SVÍTÍ,
Z LOUKY KRÁSNĚ VONÍ KVÍTÍ.

Zacvičte si spolu:
Každé ráno se společně můžete pozdravit a protáhnout své tělo (děti už to znají z MŠ).

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN, -  stojíme zpříma, máváme střídavě pravou a levou rukou
AŤ JE KRÁSNÝ CELÝ DEN, - „čarujeme“ rukama před tělem
DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN, - máváme střídavě pravou a levou rukou
DNESKA SI TO UŽIJEM! - tleskáme v rytmu
DOBRÝ DEN SLUNCE, - vzpažíme, roztáhneme co nejvíc prsty (paprsky)
MRAKY, - spojíme paže nad hlavou
ZEMĚ, - dřepneme si, dlaně položíme na zem
VODO, - dřepíme, dlaně znázorňují vlnění
KAMENY, - dřepíme, dlaně sevřeme v pěst
ROSTLINY A STROMY, - dlaně spojíme, vstáváme do vzpažení, roztáhneme prsty 
ZVÍŘATA, CO PO ZEMI BĚHÁTE, - ruce znázorňují packy, běžíme na místě
PTÁCI, CO V POVĚTŘÍ LÍTÁTE, - prsty dáme na ramena, zvedáme paže (máváme křídly)
RYBY, CO VE VODĚ PLAVETE. - dlaně spojíme před tělem, pohyby zápěstím vpravo, vlevo
DOBRÝ DEN VY - předpažíme, dlaně směřují vzhůru
A DOBRÝ DEN JÁ. - připažíme, dlaně položíme zkřižmo na hrudník

Jarní počasí využijme na delší procházky do přírody, můžeme běhat v různém terénu, udělat si slalom 
mezi stromy, přeskakovat louže, potůček, kládu, válet sudy v trávě, vylézt na strom. Cestou pozorujte 
rašící stromy, květiny, hmyz. Vezměte nůžky, případně suchý chleba a zajděte k rybníku nakrmit 
kachny a nastříhat si vrbové proutí, které využijete k pletení pomlázky nebo k výrobě velikonočních 
dekorací. Pokud se rozhodnete si z procházky přinést větvičky jívy nebo zlatého deště, buďte 
ohleduplní a šetrní k přírodě, veďte k tomu i své děti. Zjistěte, zda se do našeho města vrátili čápi.
Na chodník si nakreslete panáka, zaskákejte si. Jezděte na kole, učte se skákat přes švihadlo, hrajte 
míčové hry.

Povídejte si spolu:
Dejte dětem hádanku:

KULATÝ DŮM BEZ DVEŘÍ
BÍLÝ JAKO PÁPĚŘÍ,
KLEPNEŠ NA NĚJ MALIČKO,
HNED VYBĚHNE SLUNÍČKO.
COŽE JE TO? (vajíčko)



Zeptejte se dětí, proč je vajíčko symbolem Velikonoc (ve vajíčku je skrytý život, na jaře se všechno 
probouzí, ožívá).
Pusťte si veselou písničku o vajíčku, zatančete si spolu.
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

Povídejte si o tom, co všechno se vám vybaví při slově Velikonoce (jaro, vajíčka, beránek, pentličky, 
pomlázka  -  spletené proutky, mrskání děvčat, vymrskané dobroty………)
Zjistěte, jestli děti ví, proč kluci chodí mrskat děvčata, mámy, tety, babičky a dostávají za to odměnu 
(aby byly zdravé, mladé, pilné a veselé). Vysvětlete jim, co je to řehtačka, k čemu sloužila 
(nahrazovala hlas kostelních zvonů, které prý odlétají na Zelený čtvrtek do Říma).
Vyprávějte si, poslechněte a podívejte se, jaké to bylo dříve o Velikonocích?
https://www.youtube.com/watch?v=s9xdstMhDfQ

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

Ani vy v této době nezapomínejte alespoň v úzkém rodinném kruhu dodržovat některé velikonoční 
tradice.

Říkejte si spolu:
Naučte se nekonečnou velikonoční koledu. 
              KOLEDA, KOLEDA, JARNÍ TRÁVO,

AŤ JE TADY VŠECHNO ZDRÁVO!
KOLEDA, KOLEDA TRAVIČKO,
POVYSKOČ SI MALIČKO.
A PAK JEŠTĚ VÝŠ,
UDĚLEJ NÁM SKRÝŠ.
PRO VAJÍČKA, PRO ZAJÍČKA,
I PRO TOHO KOLEDNÍČKA,
CO SI POKOJ NEDÁ
A VAJÍČKA HLEDÁ
A říká při tom:
KOLEDA, KOLEDA, JARNÍ……(opakujeme stále dokola)

Říkadlo můžete doplnit šviháním proutku nebo pomlázky v rytmu.
Také se při ní pokuste pohybem znázornit, jak roste tráva (pomalu v rytmu ze dřepu až do stoje na 
špičky a vzpažení).

Vytleskávejte slabiky koledy:
BEN, BEN, BEN, 
VŠECHNY BLECHY VEN.
A VAJÍČKA DO KOŠÍČKA 
SEM, SEM, SEM!

Vezměte si na pomoc rodiče a říkejte koledu formou kánonu (dítě začne, rodič začíná se zpožděním). 
 
Zpívejte si spolu:
Nejenom slepička snáší vajíčka. Kdo ještě? Jak se jmenují mláďata slepice, husy, kachny…….?
Poslechněte si a naučte se alespoň část písničky. 
Zkoušejte si doplňovat a vymýšlet rýmy např. „Já jí koupil husí“, ……. (zbytek děti vymyslí). Zažijete 
jistě spoustu legrace.
https://www.youtube.com/watch?v=dmoW545TL0I

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=dmoW545TL0I
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
https://www.youtube.com/watch?v=s9xdstMhDfQ


 
Budeme moc rádi, když nám některou koledu nebo píseň nahrajete a pošlete!



Vyrábějte, tvořte spolu:
Při společném vaření, pečení a zdobení beránka nebo perníčků se pokuste vyfouknout si do zásoby 
vajíčka k výrobě kraslic. 

- Připravte si misku, vajíčko důkladně umyjte, udělejte na obou stranách malou dírku a potom 
stačí pořádně foukat. Děti to určitě zvládnou a procvičí si svoje plíce. A můžete zdobit!

SKOŘÁPKOVÉ VAJÍČKO
Pomůcky: 
vyfouknuté vajíčko, špejle, lepidlo Herkules, štětec, nalámané skořápky odlišné barvy, skořápková drť

                                                                 
Postup: 
Vyfouknuté vajíčko navlékněte na špejli, postupně potírejte lepidlem a pokládejte nalámané 
skořápky, dokud se nevytvoří mozaika.
Také si můžete udělat se skořápek drť, tu prosejete přes řidší síto do misky a vajíčko potřené lepidlem
v ní oválíte.



     

DUHOVÉ VAJÍČKO
Pomůcky: 
bílé vajíčko, mikrotenový sáček, krepový papír nebo tempery, nůžky, rozprašovač s vodou, kolík



                                    

Postup:
Do mikrotenového sáčku natrhejte nebo nastříhejte kousky krepového papíru (dvě až tři barvy). 
Papírky postříkejte rozprašovačem s teplou vodou, položte na ně vajíčko, opatrně zabalte tak, aby se 
jimi vajíčko obalilo ze všech stran, sepněte kolíčkem na prádlo a nechte působit.  Potom už jen
rozmotejte, odstraňte zbytky papíru a nechte doschnout.
Podobným způsobem můžeme využít i temperové barvy. Na vajíčko uděláme různobarevné tečky 
temperou, dáme do sáčku, opatrně promneme a zabalíme. Po nějaké době rozbalíme a necháme 
doschnout.
                                    

CIBULOVÉ VAJÍČKO
Pomůcky: 
syrové vajíčko, různé trávy, gáza, provázek, cibulové slupky



                     

Postup: 
Zajděte si natrhat zajímavé trávy, které přiložíte na syrové vajíčko, omotejte gázou a pevně zavažte 
na obou koncích. Vařte ve vodě s cibulovými slupkami 10 minut. Zchlaďte ve vodě a gázu odstraňte. 
Výsledek je vždy krásný.

                                            
STOJÁNEK NA KRASLICI
Pomůcky: 



rolička od toaletního papíru, barevný papír, nůžky, lepidlo, tužka

                    

Postup:
Na barevný papír si obkreslete otvor roličky od toaletního papíru (střed květiny). Dokreslete okvětní 
lístky a vystřihněte (otvor raději trochu menší). Roličku rozřežte na polovinu, polepte zeleným 
papírem nebo nabarvěte temperami (stonek). Květ přilepte na stonek.



              

JARNÍ VĚNEČEK
Pomůcky: 
korpus na věneček z polystyrénu, zbytek látky, pletací drát nebo velký hřebík, nůžky

                           

Postup:



Látku natrháme nebo nastříháme na čtverečky asi 5x5 cm a pomocí jehlice nebo hřebíku zatlačujeme 
hustě vedle sebe do věnečku, aby nebylo vidět holá místa. Hotový věneček můžeme dozdobit jarními 
dekoracemi.

                           

Fotografie výrobků dětí nás velmi potěší!
NÁMĚTY NA VÝROBKY Z PROUTÍ:
Pomůcky: 
vrbové proutí, nůžky, provázek, mašličky, papírový ubrousek, drobné dekorace, kraslice



                  

PLETENÍ POMLÁZKY
K Velikonocům patří hlavně pletení pomlázky, která má být každý rok čerstvá, aby plnila svůj účel a 
děvčata „pomlazovala“. Tato tradice se pomalu vytrácí. Pomůžou ji tatínkové obnovit? 
Pro děti je práce s proutím dost obtížná, ale jistě rády pomohou s odstraňováním rašících lístků, 
mohou srovnávat délku, sílu, počítat, pomáhat svazovat, přidržet, vyzkoušet si ohebnost. Čím je to, že
se starý prut zlomí a čerstvý ne? Co je to „míza“? 
Postup pletení naleznete zde:   https://www.youtube.com/  watch?v=E2oMLzDl9KU

 PROUTĚNÉ DEKORACE
- Na proutek navlékněte kraslici, přidejte další proutky a společně svažte mašličkou.
- Několik proutků stočte do sebe, svažte a doplňte velikonoční dekorací.
- Na panenku z proutí si připravte svazky po 6 prutech. První svazek bude hlava panenky, 

druhý tělo a třetí ruce. Šaty uděláte z papírového ubrousku s jarním motivem.

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU
https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU


          

Hotové proutěné výrobky mohou děti dozdobit barevnými mašličkami. 

Vázání kličky procvičujte při básničce: 
JEDNO OUŠKO ZAJEČÍ,
ŽÍŽALA SI OBTOČÍ.

 PAK NAKOUKNE DO SKULINKY,
HOP A UŽ JE U MAMINKY!
A TEĎ MÁME MAŠLIČKU
ZAVÁZANOU NA KLIČKU.

Pokud to dětem nejde, můžete jim k snadnějšímu nácviku vyrobit pomůcku – sešijte dvě různé barvy 
neklouzavé stuhy nebo lemovky.

    




