
VELIKONOCE – informace pro rodiče  

pondělí - středa 

 

Milí rodiče, 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara a v minulosti byly důležitější než Vánoce. Jaro je 

symbolem nového života – hřejivé sluneční paprsky, probouzející a měnící se příroda, první 

květy, svěží vonící vzduch, to vše přináší příjemnější náladu a radost ze života.          

Pojďme se tedy společně s dětmi radovat z tohoto období, ať už Velikonoce slavíte jako 

křesťanský svátek (umučení, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista) nebo Svátky jara 

(oslava nového života). 

Aktivity jsou motivovány barevným pojmenováním jednotlivých velikonočních dní  

a tradicemi, zvyky, které se k nim vážou. Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním 

a momentálním možnostem dítěte a prostředí. 

1. Lenošení 

• Dítě si rozvíjí slovní zásobu, osvojuje si pravidla rozhovoru – počká, až druhý domluví, 

pojmenovává vlastnosti, tvoří protiklady (lenivý – pilný), samostatně vypráví pohádku 

• Dítě získává poznatky o zásadách zdravého životního stylu (např. o účincích péče o tělo, 

střídání činností a odpočinku) 

2. Modrá (žlutá) 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 

3. Zazpívej si 

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

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

4. Modrá vycházka 

• Dítě se soustředí a záměrně pozoruje, všímání si dění ve svém okolí 

• Dítě získává zkušenosti s prací s informacemi, utváří si základy pro počáteční čtení, psaní a 

počítání, seznámí se a rozlišuje některé symboly, číslice, rozlišuje a používá základní 

prostorové pojmy (nahoře, dole, vedle, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, mezi), rozlišuje 

vzájemné polohy předmětů 

5. Sluníčko 

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

materiály 

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

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

uvolňování zápěstí, vyjadřuje vlastní představivost a fantazii výtvarným způsobem  

 



6. Pomáháme s úklidem 

• Dítě zvládá základní udržování pořádku ve svých věcech, hračkách, získává potřebné 

dovednosti pro jednoduché úklidové práce a používání předmětů, dítě se nebojí požádat o 

pomoc, radu 

• Dítě prožívá radost z pomoci druhým, vyvíjí volní úsilí k dokončení práce, uvědomuje si 

vlastní hodnotu, užitečnost, poznává své silné a slabé stránky – co už dovede, na co stačí… 

7. Hřejivé sluneční paprsky 

• Dítě pozoruje okolí, účinky slunce, poznává základní přírodní zákonitosti, uvědomuje si, že 

člověk a příroda se ovlivňují, poznává, co je neovlivnitelné (vítr, déšť, teplo) 

• Dítě pojmenovává pozorované jevy (počasí, účinky slunce – hřeje, tvoří stíny) 

• Dítě tvoří z přírodních materiálů, uplatňuje vlastní představivost, tvořivost, řešení problémů 

při manipulaci s přírodninami 

• Dítě vnímá všemi smysly – zrak (pozorování okolí, sluneční paprsky, stíny), hmat (práce 

s přírodninami, hřejivost slunečních paprsků), sluch (zvuky kolem nás), čich (závan jarního 

vzduch…)  

8. „Mračouni a úsměváčci“ 

• Dítě si procvičuje gymnastiku mluvidel, vnímá všemi smysly, záměrně ovládá vlastní chování, 

uvědomuje si souvislost mezi prožívanou emocí a projevy svého těla 

• Dítě prožívá radost z radosti druhého, utváří si sounáležitost s vlastní rodinou 

• Dítě se učí prezentovat vlastní myšlenky a nápady, pracuje s myšlenkovou mapou, učí se 

spolupracovat, domlouvat se, rozdělit si práci, seznamuje se s opisem slov, získává 

předčtenářské dovednosti 

9. Vymetání komínů 

• Dítě konstruuje z dostupných materiálů, zpřesňuje si prostorovou orientaci, pracuje 

s matematickými pojmy – výška, šířka, porovnává, tvořivě řeší problémy – stabilita stavby, 

hledá řešení, vynakládá volní úsilí k dokončení stavby, přijímá drobný neúspěch (např. pokud 

stavba spadne) 

• Dítě se učí sebehodnocení, obhajuje své nápady, přijímá názory druhých, získává sebeúctu 

při kladném hodnocení od druhých 

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

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

10. Hledání komínů 

• Dítě na procházce poznává své okolí, rozšiřuje si základní vědomosti o domech, fungování 

komínů, profesi kominíka, poznává, co prostředí škodí 

• Dítě bez ostychu komunikuje s dospělým, osvojuje si pravidla rozhovoru – počká, až druhý 

domluví 

• Dítě si procvičuje grafomotorické prvky – smyčky jako předstupeň psaní, uvolňuje si zápěstí 

 

Vypracovala: Jana Richterová, Bc. 


