
Milé děti, milí rodiče, 

 moc Vás opět zdravíme. Děkujeme za zaslané fotky a milé vzkazy. Máme vždy velkou 

radost, když si na nás vzpomenete a podělíte se o své úspěchy. Často na Vás myslíme a 

doufáme, že jste všichni zdraví a spokojený.  

Blíží se Velikonoce – svátky jara. Ve školce touto dobou malujeme vajíčka, chystáme 

přáníčka a těšíme se na zajíčka. Proto pro Vás máme připravené aktivity s velikonoční 

tématikou. Poněvadž jste všichni šikulky, věříme, že tito činnosti hravě zvládnete. Při plnění 

pracovních listů nezapomínejte na správný úchop tužky, pastelky a sezení dětí u stolu.  

Snad se Vám budou úkoly líbit a zpříjemní Vám čekání na velikonoční svátky. Myslíme na 

vás a těšíme se na shledanou! 

 

  

Veselé Velikonoce 
 

I když jsou Velikonoce především svátky křesťanské (připomínající mrtvýchvstání Ježíše 

Krista), pro většinu z nás jsou hezkou možností přivítat jaro a oslavit prostřednictvím 

lidových obyčejů probouzející se přírodu. Pojďme zjistit, jaké nejznámější zvyky a symboly 

k těmto svátečním dnům patří. 

 

 



Týden před Velikonocemi se nazývá svatý nebo také pašijový. Povídejte si s dětmi o zvycích, 

které se vážou ke konkrétním dnům. Vysvětlete jim význam slov – Jidáše, hospodář, úroda., 

atd. 

.

 



Barvení vajíček 

 

 Jeden z hlavních symbolů Velikonoc jsou vajíčka, která představují nový život. Důvod barvení 
vajíček byl dříve zejména praktický. Při 40 denním půstu se totiž nesmí jíst maso, mléčné 
výrobky a ani vejce. Nahromaděná vejce se tedy musela co nejdříve zužitkovat. Krásně 
ozdobenému vajíčku se říká „ kraslice“. 

Asi už pomýšlíte na barvení vajíček s dětmi. Udělejte z tohoto krásného zvyku pro děti i 
malou učební pomůcku, kdy jim názorně ukážete, jak fungují přírodní barviva. Možná budou 
děti ze začátku škemrat o fixy a samolepky, ale až jim předvedete kouzlo, kdy se z běžného 
jídla uvolňuje barevný pigment, určitě zapomenou na chemické alternativy. Vajíčka sice 
nebudou tak chemicky syté a zářivé, ale budou mít krásný rustikální a přírodní nádech. 
Skvěle se budou vyjímat v proutěném koši, na tradiční ošatce nebo bílém porcelánu. 

 

 

 

https://recepty.cuketka.cz/velikonocni-vajicka-prirodni-barvy-kraslice/ 

://primanapady.cz/clanek-33429-tipy-na-prirodni-barveni-vajicek 

https://www.youtube.com/watch?v=3wItwwYkOTc 

https://www.ikano.cz/zdobeni-vajicek-voskem-navod-na-tradicni-zdobeni/
https://www.ikano.cz/zdobeni-vajicek-voskem-navod-na-tradicni-zdobeni/
https://zeny.iprima.cz/rodina/velikonocni-vajicka-ozdobte-je-letos-uplne-jinak
https://living.iprima.cz/trendy/jak-na-rustikalni-styl-11-triku-ktere-prinesou-domu-prirodu-i-venkov
https://recepty.cuketka.cz/velikonocni-vajicka-prirodni-barvy-kraslice/


Aby se vajíčka nerozbila, musí se uschovat do košíčku. Pomůžeš dát do košíků správný počet 
vajíček? Můžeš je nakreslit nebo vystřihnout z papíru a nalepit.  

 



 Asi nejznámější tradice je, že chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat, 

aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko. Proto věříme, že i u vás si velikonoční 

říkanky a koledy najdou své místo. 

 

 

Pomlázka 

Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

 

 

  ZAJÍČEK A SLEPIČKA 

Maluji, maluji vajíčka, 

Snesla je teď slepička. 

Když jich snese dost, 

přijde k nám i host. 

To je malý zajíček, 

má jich plný košíček. 

 

 

 

 

 

Velikonoční zajíček 

Velikonoční zajíček přináší čokoládová vajíčka, sladkosti a dárečky, čímž je pevně spjat s 

Velikonocemi. Ale co má zajíček společného s velikonočními svátky? Zajíci jsou vnímáni jako 

symbol nového života, protože na jaře patří mezi první zvířata s potomky. Po kruté zimě 

často hledají potravu u příbytku lidí ve vesnicích. Lidé proto chtějí věřit, že zajíci schovávají 

velikonoční dobroty. 

 

 

Velikonoční omalovánky  

Vaše děti jistě králíčky milují pro jejich roztomilost. Nechte děti jednoho takového nakreslit. 

Stačí obtáhnout předkreslené tečky a obrázek vybarvit. Jakými barvami, to zaleží pouze na 

jejich fantazii. Hotový obrázek si děti za pomocí rodičů pokusí podepsat.



 

Pracovní list: procvičujeme znalost pravé a levé strany. 



 

 



Velikonoční pomlázka 

 

Chlapci jdou s tatínky pro vrbové pruty, které pak splétají do pomlázky. Hotové pomlázky se 

dají pochopitelně i koupit, ale měly by to být ty proutěné a ne umělohmotné, aby předávaly 

sílu vymrskané holčičce nebo ženě. Na mrskačku chodí koledníci v pondělí dopoledne. Při 

šlehání tradičně přednáší koledu. Ženy pak jako odměnu za omlazení dávají vajíčko. V dnešní 

době to často bývá i čokoládové vajíčko nebo jiná pochutina. Někdy dívky přivážou na konec 

pomlázky barevnou pentli. Šlehání dívek a žen by nemělo být bolestivé. Mělo by být 

symbolické. Podle jisté pověsti by měly být dívky na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý 

rok zdravé. Dívky mají možnost vymrskání oplatit chlapcům v pondělí odpoledne, kdy je 

polévají kyblíkem studené vody. 

Pracovní list: obrázky rozstříhej a nalep od nejdelší pomlázky po nejkratší. 

 



Velikonoční Beránek 

 Beránek symbolizuje nejen mláďátka, která se na jaře rodí - nový život, ale má i křesťanský význam, je vnímán 
jako čistota, nevinnost a poslušnost. 

 

 Pracovní list: urči počáteční písmeno u slova. Vytleskejte jednotlivá slova a nakreslete tolik 
puntíků pod obrázkem, kolik má slovo slabik. 

 

 

 

 Bez velikonočního beránka si většina z nás neumí Velikonoce představit. Zkuste si ho vyrobit 

doma. 

Postup: domalujte beránkovy spirály vlny. Poté vybarvěte a vystřihněte. Nakonec stačí 

přehnout a přilepit hlavu a krásná velikonoční dekorace je hotová. 

 



 



Beránci zbožňují, když můžou s kamarády běhat a skákat. Obtáhni tužkou jejich dovádivé hry. 
Nezapomeňte na správný úchop tužky. Můžete také během kreslení průběžně procvičovat 
ruce (krouživými pohyby a třepetáním prstu). 

 



 Zde naleznete odkazy na další vhodné pracovní listy. 

https://www.kuncicka.cz/uceni/velikonocni-pracovni-listy-pro-predskolaky/ 

https://www.detskestranky.cz/tag/velikonoce/ 

https://mamadodeste.cz/velikonocni-omalovanky/ 

https://cz.pinterest.com/pin/659425570412883640/ 

https://cz.pinterest.com/pin/380624605987917846/ 

https://cz.pinterest.com/pin/702280135631607352/ 

https://cz.pinterest.com/pin/306244843411155937/ 

https://cz.pinterest.com/pin/218072806933012931/ 

 

 
 

 

https://www.kuncicka.cz/uceni/velikonocni-pracovni-listy-pro-predskolaky/
https://www.detskestranky.cz/tag/velikonoce/
https://mamadodeste.cz/velikonocni-omalovanky/
https://cz.pinterest.com/pin/659425570412883640/
https://cz.pinterest.com/pin/380624605987917846/
https://cz.pinterest.com/pin/702280135631607352/
https://cz.pinterest.com/pin/306244843411155937/
https://cz.pinterest.com/pin/218072806933012931/

