
 

Integrovaný blok: Jarní pohádka ťuká na vrátka  

Téma: Hody, hody, doprovody, Velikonoce jsou tady 

Týden: 29.3.-1.4.2021 

 

Tradice jarních svátků „Velikonoc“ – pletení pomlázky, barvení vajec, velikonoční koledy 
 
Shlédnutí či poslech pohádky „Jak se pomlázky ztratily“ (z cyklu pohádek Chaloupka  
na vršku – viz přiložený materiál nebo video na rajčeti) 
 
Dobrovolná akce – barvení vajíček a společné vytvoření Velikonočního Vajíčkovníku pro Stěpánku 
Pospíšilovou  
 
Dále, prosíme, sledujete „rajče“, průběžně tam budou nahrávána kraťoučká videa s pohádkami, 
písničkami apod., tak ať děti o něco nepřijdou.  

 

 

Básničky 

POMLÁZKA 

UPLETL JSEM POMLÁZKU, 

JE HEZČÍ NEŽ Z OBRÁZKU. 

VŠECHNY HOLKY, KTERÉ ZNÁM, 

NAVŠTÍVÍM A VYMRSKÁM. 

NEŽ MI DAJÍ VAJÍČKO, 

VYPLATÍM JE MALIČKO. 

 

HODY, HODY DOPOROVODY 

HODY, HODY DOPROVODY, 

DEJTE VEJCE MALOVANÝ, 

NEDÁTE-LI MALOVANÝ, 

DEJTE ASPOŇ BÍLÝ, 

SLEPIČKA VÁM SNESE JINÝ. 



 

 



Zakroužkuj všechny slova, která začínají na stejné písmeno jako slovo KUŘE, tedy na 
písmeno „K“. 

 

  



Doplň do košíku správný počet vajec. 

 



V každé řadě zakroužkuj, co tam nepatří. Někde jsou jen malé rozdíly, tak se dívej 
pozorně.  

 



Vybarvi si obrázek podle pokynů. Každé číslo má jinou barvičku.  

 



Otoč list na šířku, rozstříhej vajíčka ve spodní části a podle vzoru je přiřaď ke 
správným slepičkám. 

 



 Grafomotorické cvičení – zdobení vajíčka 

 



Grafomotorické cvičení– zajíčkův záhon mrkviček 

 



Jak vzniká kraslice  

Rozstříhej obrázky a seřaď je za sebou podle časové posloupnosti. 

 



 Přiřaď obrázky ke správným stínům (verze pro starší děti) 

 



 Přiřaď obrázky ke správným stínům (verze pro mladší děti) 

 



Pojmenuj, co všechno vidíš na obrázku, řekni a zakroužkuj všechno, co je žluté jako 
kuřátko. 

 



  

 Tipy na výtvarné tvoření 

 

Jarní obrázek 

Kdo bude chtít, může nám tentokrát namalovat nebo nakreslit libovolný jarní 
obrázek, vhodit ho do schránky školky a my s nimi vyzdobíme šatnu.  

 

Velikonoční Vajíčkovník pro Štěpánku 

Další výtvarná aktivita, která je také dobrovolná, může pomoct dobré věci. 

Klasická koleda, na kterou jsme zvyklí, nebude letos možná, ale můžeme ji pojmout 
jinak. 

Chtěly bychom s Vaší pomocí vytvořit VELIKONOČNÍ VAJÍČKOVNÍK PRO STĚPÁNKU. 
Stačí když doma vyfouknete vajíčko, ozdobíte jej dle vaší fantazie a přineste dne 
1.4.2021, od 13:00 do 16:30 hodin na zahradu školky, kde vajíčko pověsíte na určený 
strom. Současně můžete přispět libovolným obnosem peněz do kasičky, která bude 
následně předána, jako velikonoční koleda, Štěpánce Pospíšilové ze Starého 
Mateřova, jejíž osud není zrovna lehký (narodila se s několika diagnózami, které ve 
vzájemné kombinaci výrazně ovlivňují její vývoj a budoucnost). Více se o Štěpánce 
dozvíte na https://www.facebook.com/nasestepanka. 

A aby o velikonoční koledu nepřišly ani Vaše děti, které přijdou podpořit Štěpánku, 
bude pro ně připraveno překvapení.  

 


