
Brouček slaví Velikonoce 
 

 Seznámit se s tradicemi velikonočních svátků

 Nácvik básní, písní a tanečků

 Procvičení správného úchopu tužky při grafických a grafomotorických činnostech

 Výtvarné a pracovní činnosti s netradičními materiály









Tabulkový výtah týdenního plánu 
 

 činnost poznámky 

PONDĚLÍ RČ: hry v koutcích herny, prohlížení dětských knih a leporel 
KK: pozdravení kamarádů, uvítání nového týdne, seznámení dětí s tématem 
týdne, analýza aktuálního počasí a povídání o změnách v přírodě 
způsobených vlivem jara, povídání o tradici a symbolech Velikonoc, práce s 
obrázkovými materiály 
LOGO. chvilka: procvičení mluvidel se zaměřením na jazyk s logopedickou kostkou 
TVČ: protažení těla s kraslicemi (kraslice znázorňují barevné míčky) 
HUD: děti se učí píseň "Travička zelená“ 

 

ÚTERÝ RČ: hledání jarních a velikonočních motivů v dětských knihách a 
časopisech, volné kreslení u stolečků, hry v koutcích aktivit 
KK: uvítání nového dne, pozdravení kamarádů, práce s obrázkovými materiály a 
obrázky, které si děti našly při ranní činnosti v knihách, povídání o tradici 
Velikonoc a velikonočních symbolech, Velikonoční Kimova hra – poznávání 
symbolů jara, trénování paměti, motivační pohádka „Jak to bylo o Velikonocích“ 
TVČ: cvičení jógy s kostkou – procvičování počtů do 6, protažení těla, dodržování 
pravidel 
HUD: nácvik písně „Travička zelená“ s pohybem 

 

STŘEDA RČ: Hry s Montessori prvky, modelování vajíček z plastelíny, zdobení pomyslného 
vejce (obrysu z lana na podlaze) víčky od PET lahví, volné hry v koutcích herny, 
volné kreslení u stolečků 
KK: přivítání nového dne, pozdravení kamarádů, analýza aktuálního počasí, nauka 
básničky „Jaro“ s pomocí motivačních obrázků, povídání o symbolech jara a tradici 
Velikonoc  
SH: „Kdo to pípá?“ – rozvoj sluchového vnímání, 
PH: „Honička s vajíčkem“ – rozvoj rychlosti, obratnosti, schopnosti dodržovat 
pravidla 
HUD: rozezpívání – hlasová hygiena, nácvik písně "Travička zelená“ s pohybem 

 

ČTVRTEK RČ: volné hry u stolečků, skládání puzzlí, stavby z lega, kreslení u stolečků 
KK: přivítání nového dne, pozdravení kamarádů, týdenní kalendář, shrnutí 
poznatků z celého týdne a jejich zopakování (tradice Velikonoc, symboly 
Velikonoc a symboly jara, práce s obrázkovými materiály, velikonoční hádanky 
VVČ: výroba zajíčků z vyfouklých vajec – rozvoj jemné motoriky, práce s 
netradičními materiály, trénování správného úchopu fixu, práce s lepidlem 
TVČ: překážková dráha „Na zajíčky nosící vajíčka“, trénování hrubé 
motorik\, přelézání, podlézání, skoky snožmo, slalom, předávání štafety 

 

PÁTEK RČ: volné hry v koutcích herny, libovolné kreslení u stolečku, stavebnice 
a dětské knížky, společenské hry u stolečků 
KK: přivítání nového dne, pozdravení kamarádů, shrnutí poznatků z celého 
týdne, zhodnocení týdne, zamyšlení nad tím, jakou novou informaci si dítě z 
celého týdne odnáší, důraz na ucelené věty, rozvoj řečových schopností, 
rekapitulace naučených poznatků z průběhu týdne, povídání o motivech jara, o 
symbolech Velikonoc, o tom, proč Velikonoce slavíme 
PH: "Předávání vajíčka" – rozvoj hrubé motoriky, spolupráce, ale i 
rychlosti a obratnosti, upevňování týmového a soutěživého ducha 
HUD: hlasová hygiena – rozezpívání, zopakování písně „Travička zelená“, zpívání 
písní dle přání dětí s doprovodem klavíru 

 



Komunitní kruhy a motivace dětí 

 
Otázky k tématu: 

 Co všechno je živé?

 Je můj život důležitější než život někoho druhého?

 Proč si lidé vzájemně ubližují?

 Je to tak správně?

 Co je smutek a co je radost?

 Je těžké udržet tajemství?

 Co to znamená, někoho zradit?

 Co je to poklad?

 Co je pro mne ten největší poklad na světě?

 Jsem já také něčí poklad?

 Co můžeme udělat proto, abychom měli opravdu „veselé Velikonoce“?

 Jak se oslavují Velikonoce u nás v rodině?

 Na co bychom neměli o Velikonocích zapomenout?

 Může se něco vylíhnout z obarvených uvařených vajíček?

 Snášejí ptáci i jiná zvířata barevná vajíčka? Jakých barev?

 
Hádanky: 

 

 Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší. (kohout)

 Chodí pod korunou – král není, nosí ostruhy – rytíř není, má šavli – husar není, k ránu budívá – ponocný 

není. Kdo je to? (kohout)

 Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka. (kuře)

 Je soudeček bez obrouček, je v něm dvojí víno, a přece se nesmíchá. (vejce)

 Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko. (vajíčko)

 

 
Velikonoční Kimova hra 

 
Učitelka shromáždí několik předmětů, z nichž některé patří k Velikonocům na rozprostřený šátek (kraslice, 
bílé vajíčko, řehtačka, zvon, pomlázka, vrbový proutek, loutka kuřete, forma na pečení beránka ...). Děti si 
vše prohlédnou a pak určí, co k Velikonocům patří a co ne. Obměna – předměty jsou přikryty šátkem, 
učitelka jeden odebere a děti hádají co zmizelo. 

 
 

"Kdo to pípá?" 

Jedno dítě (kvočna) má zavázané oči. Učitelka vybere jiné dítě (kuře), a to pípne. "Kvočna" musí uhodnout, 

kdo z dětí pípnul 



Jak to bylo o Velikonocích 
 

Přišlo jaro a s ním se blížily i Velikonoce, a protože děti byly ještě malé, maminka se rozhodla vyprávět jim 
Velikonoční pohádku. 

 
„Chcete slyšet pohádku o Velikonocích?“ 
„Ano, ano, povídej, maminko,“ ozývaly se děti. 

A tak se děti posadily k mamince a ta začala vyprávět. 

„V jedné chaloupce žila maminka s překrásnýma holčičkami, byly už větší, než jste vy dva a každé Velikonoce 

chystaly 
vajíčka a stříhaly mašličky, aby měly něco pro chlapce, když je přijdou vymrskat.“ 
„A jak se ty děti jmenovaly, maminko?“ Zajímalo holčičku. „Jedna holčička, ta starší, tak to byla Lucinka a ta 
mladší Adélka.“ 
„A tak den dopředu maminka uvařila vajíčka a rozhodla se, že naučí své dvě dcerky, jak se barví vejce. 
Uvařila je nejprve natvrdo a pak jim ukázala, jak se obarvují v barvičkách, každé vajíčko pak bylo jiné, 
některé červené, jiné zelené, další fialové, záleželo, jakou barvičku si maminka nachystala. Poté mohly děti 
na vajíčka lepit nálepky nebo je malovat voskem, a to se dětem moc líbilo.“ 
„Maminko, naučíš nás taky malovat vajíčka?“ Zeptala se holčička. 
„Hned zítra se do toho pustíme,“ slíbila maminka. „Teď budu pokračovat v pohádce.“ 

 

„Pak jim maminka vyfoukla vajíčka, ze kterých zbyly prázdné skořápky a ty děti pomalovaly fixami a různě 
zdobily, lepily na ně látky, mašličky, přidělaly jim vlásky, prostě, všechno, co je napadlo. Vajíčky pak 
ozdobily celý domeček a vypadalo to u nich přesně, jako o Velikonocích. Děti se radovaly a nemohly se 
dočkat pondělka, kdy chlapci chodí mrskat. Maminka zasadila obilí, ze kterého vyrostla krásná zelená 
travička a do ní posadila umělá kuřátka. Do vázy nazdobila zlatý déšť a upekla velikonočního beránka. 
„Pak ještě naučila plést chlapečka žílu, aby s ní mohl vymrskat své kamarádky po vesnici. 
A pak přišlo Velikonoční pondělí a s ním velká mrskačka, chlapci vyzváněli u dveří a křičeli „Hody, hody, 
doprovody, dejte vejce malovaný…“ Holky pištěly a dostávaly přes svoje zadečky, až je měly celé červené. 
Poté chlapcům uvázaly na jejich mrskačku krásnou stužku a daly jim vajíčko, buď vařené a malované, nebo 
čokoládové. Chlapci se tak předháněli, kdo jich nasbírá víc. 
Večer potom, protože v televizi vysílali jednu pohádku za druhou, se všichni společně usadili do obýváku, 
kde se dívali na pohádky a vzpomínali, jak jim celý den pěkně utekl.“16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Příběhy pro děti: Pohádkové Velikonoce. In: Vasedeti.cz [online]. 2008 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-

povidky/pribehy-pro- deti/pohadkove-velikonoce/ 

http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/pohadkove-velikonoce/
http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/pohadkove-velikonoce/
http://www.vasedeti.cz/pohadky-a-povidky/pribehy-pro-deti/pohadkove-velikonoce/


17 

 
 

 

12 Básnička Jaro. In: Pro Šíšu [online]. 2020 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: https://prosisu.blogspot.com/ 

https://prosisu.blogspot.com/


Pohybové aktivity a hry 

 
 

„Honička s vajíčkem“ 
Dítě, které honí, má v malém košíku vajíčko. Musí opatrně běžet, aby mu nevypadlo, a současně se 
snažit někoho chytit a košíček mu předat. 
"Vajíčka v hnízdě" 
Na zemi leží 3–4 velké obruče (hnízda), podle pokynů učitelky děti jsou vajíčka a vytvářejí skupiny o 
určitém počtu, např.: "V hnízdech jsou 4 vajíčka ...2 vajíčka ... hnízda jsou prázdná ... všechna vajíčka 
jsou v jednom hnízdě ..." 

 
"Předávání vajíčka" 
Hrají 2–3 družstva, děti stojí v zástupech a soutěží v předávání "vajíčka" (menší míček) z rukou do rukou 
ve vzpažení, a to směrem dozadu, obměna – podávání v předklonu mezi oběma nohama směrem 
dozadu, vyhrává rychlejší družstvo. 

 



Cvičení jógy s kostkou 
 

 Hoď si kostkou a proveď cviky dle hozeného výsledku
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13 Yoga for Kids. In: Coach yoga: Yoga in Classrooms Help Kids Develop Better Skills [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: 

https://www.coachyoga.org/yoga- classrooms-help-kids-develop-better-skills/ 

https://www.coachyoga.org/yoga-classrooms-help-kids-develop-better-skills/
https://www.coachyoga.org/yoga-classrooms-help-kids-develop-better-skills/


Výtvarné a pracovní činnosti 
 

Řeřichové „hlavy" 
Polovinu vaječné skořápky naplníme hlínou a semínky řeřichy, za pár dní se nám hlavičky zazelenají. Děti 
mají za úkol denně pozorovat rostlinky a pečovat o ně. 

 
 
 
 

Skořápkoví zajíčci21 
 

Vyfouklá bílá 
vejce Černý a 
růžový fix Nůžky 

Papírové, dortové košíčky 

Lepidlo 
Zelený krepový 
papír Čtvrtka 

 
 
 
 
 

 

14 In: Ostern: Küken basteln, malen oder stempeln [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: https://bastelnmitkids.de/kueken-basteln-malen-oder-stempeln/ 
21 Easter Bunny Eggs. In: Mamabee.com: Turn Your Eggs Into 21 Cute Characters. The Kids Will Love It [online]. [cit. 2020-
03-22]. 
Dostupné z: https://mamabee.com/turn-your-eggs-into-21-cute-characters-the-kids-will-love-i

https://bastelnmitkids.de/kueken-basteln-malen-oder-stempeln/


            Travička zelená 
 

Zajíc hledá na jaře první čerstvou pastvu. I my jsme rádi, když se tráva zazelená. K jednoduché melodii 
připojíme pohybový doprovod, můžeme si vytvořit i vlastní. 

 

Travička zelená, to je moje 

potěšení, 

jdeme v kruhu 

travička zelená, to je moje peřina. na konci verše zastavíme 

[: Když si smyslím, na ni sednu, dáme ruce v bok, naznačíme podřepy 

když si smyslím, na ni lehnu, ruce spojíme dlaněmi k sobě, položíme na ně 

tvář 

travička zelená, to je moje peřina. :] zatočíme se jednotlivě na místě 

Travička zelená, to je moje 

potěšení, 

jdeme v kruhu 

travička zelená, to je moje peřina. na konci verše zastavíme 

[: Když se zjara začne pučit, ukazováčky děláme rostoucí trávu 

nechci já se doma mučit, vrtíme rukama v zápěstí 

travička zelená, to je moje peřina. :] zatočíme se jednotlivě na místě 

 
 
 
 

 



Logopedie 

 
 Kostku učitelka vystřihne, slepí, kostku pak využívá taj, že děti v kruhu hází - dítě 

znázorní pohyb mluvidel dle toho, jaká strana kostky padne, vystřídá se jedno dítě po 
druhém, pohyb mluvidel může znázornit celá skupina dětí 

 


