
VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI 

Milí rodiče a děti, 

Přicházejí významné křesťanské svátky, které jsou v lidových tradicích také oslavou jara – VELIKONOCE. 

Povídejme si o Velikonocích, seznamujme se s tradicemi: 

Jak lidé slavili Velikonoce, můžete s dětmi shlédnout v pěkném a naučném zpracování loutkového 
seriálu o malé vesničce ze starých dob. 

CHALOUPKA NA VRŠKU- „JAK SE POMLÁZKY ZTRATILY“ - odkaz  

 

VELIKONOČNÍ DNY 

SAZOMETNÁ/ŠKAREDÁ STŘEDA 

- Charakteristika: V tuto středu se vymetaly komíny a se sazemi se z domu vymetaly 
nemoci a neštěstí. V tento den bychom se neměli škaredit, mračit, aby pak každá středa 
v roce nebyla zamračená, ale plná úsměvů. 

- Pohybové cvičení: Pojďme si společně zacvičit: 

Kominíček šel na půdu,   /dřep, stoj/ 

kominíček koště vzal.      /máváme rukama/ 

Kominíček šel na půdu, 

aby komín vymetal. 

- Aktivity: projdeme s dětmi dům, vymeteme pavučiny a zpíváme si oblíbenou písničku.  
o Můžete si zazpívat i naši uklízecí: 

“ Hračky dáme na místo, ať tu máme čisto, 
   ať se tu nic neválí a máme tu místo“.  

o Poznáváme ŠEDOU a ČERNOU barvu.  
 
 

ZELENÝ ČTVRTEK 

- Charakteristika: Kostelní zvony odletí do Říma a nastává čas ŘEHTÁNÍ. S řehtačkami chodí 
kluci po celé vesnici a řehtají, až do Bílé soboty. 

- Aktivity: Na zelený čtvrtek jíme hodně zeleného.  
o udělejte si ZELENÉ SMOOTHIE nebo ZELENÝ SALÁT 
o Poznej bezpečně ZELENOU barvu. 

                        

 



VELKÝ PÁTEK 

- Charakteristika: Velký pátek je dnem smutku, ale plný magických sil. Otvírají se, podle 
tradic, hory s poklady. Neměli bychom prát, péct ani uklízet. 

- Aktivity: Odpočívejte, zkuste najít nějaký POKLAD. 

                                  

BÍLÁ SOBOTA 

- V tento den se peče velikonoční beránek nebo mazanec a opět se rozezní kostelní zvony.  
- Aktivity: Poznáme BÍLOU barvu. 

                                                     

 VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

- Celý den je znamení radosti. Pleteme velikonoční pomlázku. Barvíme vajíčka. 

                                                       

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – ČERVENÉ 

- Je plné veselých lidových oslav a bohatého hodování. 
- Aktivity:  

o  Poznejte ČERVENOU barvu. 
o  Naučíme se básničku:  

PRO KLUKY:  

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,  

                nedáte – li malovaný, dejte aspoň bílý, 

               slepička vám snese jiný.  

PRO HOLKY:  

Kropenatá slepička, snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji. 

 

 

 

 

 

 



Pracovní listy:  
 
1) Vystřihne vajíčka a spojíme ty části, které k sobě patří.  



2) Počítáme. Vymalujeme tolik vajíček, kolik jich má slepička. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 


