
Velikonoční zajíček 

Dlouhé uši, silné zoubky, 
Zelí s mrkví jsou pochoutky.  
A rád běhám tam a sem, 
Uhádneš, kdo asi jsem? 
 

Svátky jara Velikonoce 
Povídejte si o Velikonocích, které jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a obdobím lidových 
tradic spojených s vítáním jara. 
Seznamte se s pojmem Pašijový týden (Svatý týden), je to poslední týden před Velikonocemi 

 Modré pondělí, Žluté úterý – v těchto dnech se ve všech chalupách uklízelo 
 Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok 
 Zelený čtvrtek – v tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin 

(špenát, mladé kopřivy,…), aby byl člověk celý rok zdravý 
 Velký pátek – den ukřižování Krista, den smutku, v tento den by se nemělo prát prádlo nebo 

hýbat se zemí (orat, kopat, sázet, ...) 
 Bílá sobota – den znamení hudby a lidových tradic jako symbol ukončení pátečního půstu, 

čas na pečení velikonočních beránků a mazanců 
 Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je to den zmrtvýchvstání Krista, den veselí 
 Velikonoční pondělí – tento den je zvykem velikonoční pomlázka, obyčej, kdy chlapci 

obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami.  

A jaké máme symboly Velikonoc: 

 Pomlázka – plete se z vrbového proutí, je symbolem předávání síly, zdraví a svěžesti 
(omlazení), šlehány jsou dívky, ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku 
jsou malovaná vajíčka. 

 Beránek – symbolizuje mláďata, která se na jaře rodí 
 Mazanec – jeho kulatý tvar symbolizuje slunce 
 Zajíček – symbol pochází z Německa, kde právě dětem přináší zajíček vajíčka 
 Vajíčko – symbol nového života, naděje, plodnosti. Ozdobeným vajíčkům se říká kraslice 

Vytleskejte si názvy symbolů Velikonoc, určete počet slabik, řekněte první a zkuste i poslední 
písmenko. 

Podívejte se na velikonoční příběh Chaloupky na vršku 
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

Hody, hody doprovody,  
dejte vejce malovaný.  
Nedáte-li malovaný,  
dejte alespoň bílý,  
slepička vám snese jiný. 
 
Hody, hody, doprovody, 
Já jsem malý zajíček, 
Utíkal jsem kolem vody, 
Nesl košík vajíček. 



Výroba velikonočního zajíčka 

Sluníčka, spousta z vás už vyrábí, tvoří velikonoční vajíčka, které k velikonocům prostě patří. Zkuste si 
vyrobit i velikonočního zajíčka, který vám určitě udělá radost. Opět můžete použít jakýkoliv materiál, 
který doma najdete – papír, ruličku od toaletního papíru, kolíček, ponožka,….. 

Těšíme se na fotečky zajíčků a vajíček. 

 

 

 

 



Velikonoční grafomotorika 
- zajíčci – zkuste si pomocí grafomorických prvků a uvolněného zápěstí nakreslit zajíčka PL, jednotlivé 
tvary obtahujte několikrát, a potom to zkuste na čistý papír, jednoho velkého 
- dokreslovačky – vajíčka, velikonoční motivy, jestli budete mít chuť a čas 
- jednotažka – zkuste si i jednotažku zajíčka, zase několikrát obtáhnou, nejdříve pomalu, ať si 
upevníme směr tahu 
 

Velikonoční úkoly 
Připravila jsem vám různé velikonoční aktivity, zkuste si třeba: 
- vyhledat písmenka slov pomlázka a kraslice, jde o zrakové vnímání, děti nemusí znát názvy 
písmenek 
- rozstříhat pomlázky a sestavte podle velikosti, potom nalepte na papír 
- vyluštit sudoku 
- rozstříhat a složit obrázek s čísly jako pomoc je tam číselná řada 
 
Sázení semínek 
Krásnou velikonoční ozdobou je velikonoční osení. Zkuste si zasadit trošku semínek a pozorujte, jak 
rostou. Když si dáte semínka do ustřihnuté PET láhve nebo do skleničky, uvidíte i jak rostou kořínky. 
Vy už víte, jak se o rostlinky máte starat a co potřebují k životu, tak to řekněte i mamince a tatínkovi.  
Potom si najděte pracovní list s postupem od sázení semínka k rostlince, vystřihněte a sestavte 
postup. 
 
Velký úkol – zavazování tkaniček 
Milé děti, už jste velcí školáci a každý správný školák umí i zavazovat tkaničky. Většinou to nejde 
hned, chce to trpělivost a snažit se nezamotat do tkaniček.  
Možná vám pomůžou básničky: 
 
Nejdřív uzlík ze dvou konců, 
potom na tom kratším kličku. 
Pak obtočit druhým koncem,  
provléknout tím očkem smyčku. 
A už koukáš na mašličku! 
 
nebo jiný způsob 
 
Jedna smyčka, druhá smyčka, 
k tomu ještě malá klička. 
Utáhni to trošičku, 
ať máš hezkou mašličku. 
Trénujte, ať umíte uvázat krásnou mašličku na pomlázku! 
 
 
A teď už jen něco pro zpestření nebo pro zábavu…. 
Pohádka „Boudo, budko“ – určitě ji znáte, tak si ji připomeňte a zkuste sami povykládat. Můžete se i 
podívat, jak ji hrají děti z jiné školky. Už se těším, až si ji taky spolu zahrajeme ve školce.  
https://www.youtube.com/watch?v=UI6n7xIUci8 
 



Bajka „Zajíc a želva“ – nejprve, co je to bajka? V bajce vystupují zvířata místo lidí, z každé bajky plyne 
nějaké ponaučení. 
https://www.youtube.com/watch?v=gzlvPwztcTg 
 
Cvičení motivovaní básničkami – vhodné i pro mladší sourozence 
https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk 
 
Cvičení s míčem v rytmu hudby – bude bavit i starší sourozence 
https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM 
 
 
 
Sluníčka naše, snažte se, co nejvíce času trávit venku, pozorovat jarní přírodu, která se začíná už 
konečně probouzet, zdokonalovat se v pohybových dovednostech všeho druhu, nezapomeňte třeba 
trénovat poskoky na jedné noze nebo házení balónem. 
 
Přejeme vám krásné Velikonoce.  
 
Moc vás zdravíme a těšíme se fotečky. 
Vaše sluníčkové učitelky Lucka a Lucka 
 


