
VELIKONOCE – informace pro rodiče  

Čtvrtek - pondělí 

 

Milí rodiče, 

tentokrát nabízené činnosti přesáhnou pracovní týden z důvodu zachování velikonočních 

tradic jako celku, tedy dnů včetně volného Velkého pátku až Velikonočního pondělí. Je 

samozřejmě jen a jen na Vás, zda využijete tyto nabízené aktivity jako podněty pro děti nebo 

jen jako informaci o této jarní tradici. 

1. Zelená, kam se podíváš 

• Dítě zvládá samostatné oblékání, svlékání, ukládání věcí 

• Dítě si rozvíjí schopnosti domlouvat se s druhými, uzavírá dohody, kompromisy 

• Dítě prožívá radost ze společných činností, získává pocit sounáležitosti s rodinou 

• Dítě rozvíjí kreativní, tvořivý způsob řešení problémů, úkolů, poznává a pojmenovává barvy 

a jejich odstíny 

2. Travička zelená 

• Dítě si rozvíjí pěvecké dovednosti, dodržování rytmu, spojení zpěvu s pohybem a hrou na 

netradiční hudební nástroje, vědomě ovládá dech, procvičuje si správnou artikulaci 

• Dítě poznává a rozlišuje různé zvuky 

• Dítě si vytváří vztah k přírodě, záměrně pozoruje, co se děje v trávě, vytváří si základní 

vědomosti o zákonitostech přírody (probouzející se příroda, stará zimní a nová jarní tráva), 

že se člověk a příroda vzájemně ovlivňují, zajímá se o dění v okolí, všímá si změn, proměny 

komentuje 

3. Pohybová hra na Jidáše 

• Dítě se učí být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více), pohybuje se koordinovaně 

a jistě v přírodním terénu 

• Dítě se učí respektovat pravidla hry v duchu fair play 

4. Zavázané zvony 

• Dítě rozvíjí vlastní tvořivost, uplatňuje své myšlenky a nápady, využívá a kombinuje různé 

materiály 

• Dítě rozvíjí kresbu (malbu) symbolu pro zvonek, vytváří si vztah výtvarným činnostem, vytváří 

objekty, upevňuje správný špetkový úchop kreslícího materiálu, procvičuje si uvolňování 

zápěstí, vyjadřuje vlastní představivost a fantazii výtvarným způsobem  

• Dítě projevuje radost z tvořivého procesu i výsledku své práce, který se učí prezentovat před 

ostatními, vytváří si základy sebehodnocení a sebeúcty 

5. Řehtačka 

• Dítě si osvojuje záměrné učení, projevuje zájem o vyhledávání a práci s informacemi z 

různých zdrojů (knihy, encyklopedie, internet, vědomosti dospělých), získává poznatky o 

existenci jiných zemí, dokáže vhodně formulovat vlastní myšlenky a dodržuje pravidla 

rozhovoru (počká, až druhý domluví) 

• Dítě si osvojuje základní matematické operace (třídění, porovnávání, množství spojené 

s číslem, užívání pojmů více – méně – stejně, o jeden více – méně), porovnává a uspořádává 

předměty dle stanoveného pravidla 



• Dítě poznává a rozlišuje různé zvuky, materiály, jejich vlastnosti, experimentuje s nimi a na 

základě toho vyjadřuje vlastní úvahy 

• Dítě se učí mluvit gramaticky správně, užívá všechny slovní druhy, má přiměřeně bohatou 

slovní zásobu, dokáže se dorozumět verbálně i neverbálně (mimicky), poznává slova 

podobného významu (synonyma), poznává a najde k sobě slova, která se rýmují 

6. Abychom byli zdraví 

• Dítě se učí pečovat o osobní hygienu, osvojuje si zásady zdravého životního stylu (pozitivní 

účinky pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, 

otužování) a naopak o faktorech poškozujících zdraví 

• Dítě se učí plánovat a orientovat se v čase (plán aktivit a jeho odškrtávání), navrhovat a 

uplatňovat vlastní nápady, vyvíjí volní úsilí k dokončení úkolu, činnosti apod. 

7. Poklady 

• Dítě vyjadřuje vlastní představy, spontánně vypráví své zážitky, rozlišuje společensky 

žádoucí a nežádoucí chování, chápe funkci rodiny a jejich členů, cítí se plnohodnotným 

členem rodiny, postupně se orientuje a získává poznatky o nejrůznějších oblastech života 

(život lidí, hodnoty, kultura, příroda apod.), zachází šetrně s vlastními i cizími věcmi 

8. Jak se pletou pomlázky 

• Dítě získává základní poznatky o životě lidí, má povědomí o některých zvycích a ročním 

období, přijímá tradice oslav 

• Dítě si osvojuje jednoduché pracovní dovednosti, ovládá koordinaci ruky a oka 

• Orientuje se bezpečně v okolním prostředí svého domova, má základní poznatky o přírodním 

prostředí, poznává stromy, poznává spojení člověka s přírodou 

9. Beránek 

• Dítě rozvíjí vlastní tvořivost, představivost a fantazii, uplatňuje své myšlenky a nápady, 

využívá a kombinuje různé materiály, prezentuje svou práci 

• Dítě si osvojuje jednoduché pracovní dovednosti, úklidové práce, zachází s některými 

nástroji 

 

10. Barvení vajíček 

• Dítě si osvojuje jednoduché pracovní dovednosti, úklidové práce, zacházení s některými 

nástroji 

• Dítě získává základní poznatky o životě lidí, má povědomí o některých zvycích a ročním 

období, přijímá tradice oslav 

• Dítě se učí bádat, experimentovat, hledat nová řešení, tvořivě využívá přírodní materiály 

 



    

Kudy z nudy - Velikonoce: Jak nabarvit velikonoční vajíčka přírodní barvou? 

https://www.televizeseznam.cz/video/cuketka/nabarvete-velikonocni-vejce-prirodne-jde-to-s-kurkumou-

repou-nebo-zelim-64033516 

 

11. Obdarovávání 

• Dítě se učí znát většinu slov a výrazů běžně používaných v jeho prostředí, má přiměřeně 

bohatou slovní zásobu, osvojená slova dokáže používat v řeči, vyjadřuje se gramaticky 

správně, dokáže slova rozkládat na slabiky 

• Dítě se učí reagovat přiměřeně dané situaci, dokáže vědomě ovládat své chování, snaží se 

uplatnit svá přání a potřeby, projevuje zájem o potřeby a pocity druhých, spolupracuje, 

domlouvá se s ostatními, má radost z radosti druhých, přirozeně projevuje pozitivní emoce 

(radost, náklonnost, spokojenost) 

 

12. Hody, hody, doprovody… 

• Dítě se seznamuje s lidovými tradicemi, chápe jejich význam a opodstatnění, získává nové 

poznatky o světě lidí a jejich životě, záměrně si pamatuje, vybavuje z paměti 

• Dítě se učí záměrně ovládat své chování, chová se ohleduplně k druhým (pomlázka) 

 

13. Hra s vajíčky 

• Dítě si zdokonaluje koordinaci pohybů, ruky a oka, vyhýbat se překážkám, přijímat drobný 

neúspěch 

• Dítě prožívá radost ze společné činnosti, učí se domlouvat, chápe princip střídání, počká, až 

na něj přijde řada 

 

 

Vypracovala: Jana Richterová, Bc. 
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