
VESELÉ VELIKONOCE 

Pomůcky: Velikonoční obrázek, Velikonoční list, vyfouknutá vajíčka, 

voskovky, svíčka, špejle (nebo něco na držení), lžíce, vajíčko 

Vytisknout: beránci (pracovní list),  

Hry a úkoly: 

Na dny pondělí úterý a středa. Ve čtvrtek a pátek máte Velikonoční 

prázdniny, tak ať se na něj můžete připravit i podle svého. Celý 

program není na každý den, abyste si mohli činnosti vybrat tak, aby 

se vám to nejlépe hodilo. Samozřejmě některé poznatky a činnosti 

můžete opakovat klidně každý den.  

Ale začátek můžeme mít všichni společný. Zkusíme si spolu říct co 

vše víme o Velikonocích. Nejprve to zkuste vy děti, pokud vás nic 

nenapadá poproste rodiče, zda budou tak hodní a neporadí vám. Tak 

co? Už víte, proč se plete pomlázka? Proč děti chodí na koledu a co 

za ní dostanou? Zkuste se zeptat i babiček a dědečků, jestli svátky 

jara slavili stejně jako vy. Nebo znají i něco jiného. Společně si také 

můžete prohlédnout Velikonoční list (viz. Přílohy). 

Procvičení zrakové paměti 

Určitě jste se toho teď všichni spoustu dozvěděli. Abychom si zkusili 

vzpomenout na to nejdůležitější poproste rodiče, aby vám dali 

prohlédnou obrázek (příloha: Velikonoční obrázek). Dávejte veliký 

pozor a zkuste si toho zapamatovat co nejvíce. Dospělák vám totiž 

obrázek nechá pouze chvilku a pak ho schová. Tak pamatujete si 

všechno? Zkuste toho rodičům zopakovat co nejvíce. 

Obrázek nemusíte tisknout, stačí dětem ukázat na libovolném 

zařízení. 

Jemná motorika 

Teď jsme chvilku zaměstnávali hlavu, tak si pojďme odpočinout a 

procvičíme i prstíky. 



Máte vyfoukané nějaké vajíčka? Výborně. Tak můžeme mamince 

pomoci a nabarvit pár vajíček na výzdobu vašeho domečku. 

Jak vajíčka ozdobíte? Budeme rádi i za vaše nápady, pošlete vajíčko 

takové, jaké se nejvíce líbí vám. 

Pokud by si někdo nevěděl rady, tady je krátký návod na to, jak by 

vajíčka mohla vypadat. Máte doma voskovky? A svíčku? Šup s nimi na 

stůl k vajíčkům. Pozor, tuto techniku dělejte pouze s pomocí 

rodičů. Vajíčko se vám bude nejlépe zdobit, když ho navléknete na 

špejli a upevníte například modelínou. Teď když máte vše připravené, 

vezměte do ruky voskovku a nechte ji lehce rozehřát nad svíčkou. 

Poté můžete kreslit nebo jen puntíkovat voskovkou na vajíčko. U 

činnosti také můžete procvičovat barvy. 

 

 

Motorika – Hra s lžící a vejcem 

Zbylo vám nějaké vajíčko? A najdete v kuchyni velkou lžíci? (pokud 

nechcete riskovat vajíčko, můžete použít i míček)  

Tak teď si zkuste doma vytvořit dráhu, kterou musíte s vajíčkem 

projít, aniž by vám upadlo. Můžete něco překročit, pod něčím podlézt 

atd. Povedlo se vám to napoprvé? Šikula, tak si zkus udělat těžší 

dráhu a zkus to znovu. Když se vám podaří doma někoho přemluvit, 

můžete soutěžit ve dvou a více..        

 

Pokud půjdete na procházku, můžete se dívat, jak mají lidé ozdobené 

své zahrádky a domky.   



Grafomotorika – beránek 

Vytiskněte si pracovní list beránci. Stejně jako slepičky a vajíčka, 

patří k Velikonocům tak i beránci. Většinou ve formě pečeného 

Velikonočního beránka ale my teď beránkům na obrázku pomůžeme, 

aby jim narostla vlna. Nejprve si zkus vlnu obtáhnout jen prsten a až 

si budeš jistější, obtáhni a dodělej vlnky sám. 

Hry s vajíčky 

Na první hru si zavři oči, bude to překvapení, které připraví rodiče. 

Znáte tradici nebo velikonoční hru na hledání vajíček? Většinou se 

hledají čokoládové, ale můžete použít jakékoliv. Pokud máte zahradu, 

schovejte různě aspoň pět vajíček, které pak děti budou mít za úkol 

najít. Schovávat můžete kdekoliv, na zahradě i doma, zaleží na vašich 

možnostech. Počet vajíček by měl odpovídat možnostem dětí. Až 

bude vše připraveno řekněte dětem, kolik překvapení mají hledat a 

můžou jít na to. Když najdou vajíčko, ať vám přesně popíší místo, kde 

bylo (např. Na pařezu, pod stolem, v, vedle, levá x pravá atd). 

Paměť – Velikonoční říkanka 

Už znáte nějakou Velikonoční říkanku? Ano – pamatuješ si ji, povídej. 

Ne – tak tady máš jednu kterou můžeš říct mamince až budeš 

koledovat.  

Každý známe klasickou koledovačku – „Hody, hody doprovody“. 

Zkusíme překvapit babičky a maminky jinou? Zkus se naučit tuhle 

říkanku: 

„Běží malý zajíček, na zádech má košíček 

v něm barevná vajíčka, 

co mu dala slepička. 

Koho potká tomu praví, 

že mu přeje štěstí zdraví.“ 

  



Dechové a artikulační cvičení 

(Pro každý den, opakujte) 

Mlsoun – vypláznete jazyk a objíždíte nejprve horní ret, poté dolní. 

Pak celý dokola. Můžete si zkusit jazykem dosáhnout na nos a na 

bradu (také tam zůstalo kousek dobrůtky). 

Vajíčko v pusince – vyboulíme jednu tvář, poťukáme na ní prstem je 

tam jazyk? Zkusíme i druhou. A kdo zvládne dát jazýček pod dolní ret 

jako opička?  

A jak se o Velikonocích na všechny usmějeme?  

Éééé – vytvoří se široký úsměv 

Ááá – ústa jsou hodně otevřená 

Íííí – široký úsměv, ceníme zuby 

A teď se pořádně nadechneme a při výdechu říkáme „jéé“ dokud to 

vydržíme 

Barevné Velikonoce 

Potřebuješ vytisknout: příloha Omalovánky Velikonoce 

Pokud se ti ještě bude chtít, můžeš si vybarvit Velikonoční obrázek. 

Ať je pořádně barevný, jako celé Velikonoce. 

 

 

 

Jestli jste už četli list veselé Velikonoce, tak víš, že v pondělí a úterý 

se dříve uklízelo. Potěš maminku a zkus si co nejlépe uklidit 

pokojíček, třeba na tebe čeká i překvapení. 

   



Staral ses o své semínko (osení)? Vyrostlo? Bezva tak přesně tam 

teď patří i tvá vajíčka. Když ti vajíčko zbude, nebo ti nic nevyrostlo, 

tak to vůbec nevadí. Protože si spolu vyrobíme jiný stojánek na 

vajíčka. 

Jemná motorika – tvoření 

Budete potřebovat roličky od papíru, tak snad nějaké stihnete 

pošetřit. Barvičky (temperové nejlépe, ale můžete nabarvit libovolně), 

nůžky, lepidlo, papírový talíř nebo jiná podložka.  

Vše připraveno? Tak nejdříve vezmi do ruky nůžky a roličku, nůžkami 

začni roličku ze, shora do půlky stříhat jako travičku. Malé proužky.  

To samé udělej dole ale tam bude střihnutí jen kraťounké. Pořádně 

všechny pruhy ohni.  

Tak a teď si připrav barvu, dej ji na nějaký talířek a vezmi do ruky 

roličku. Delšími pruhy kruž v barvě, dokud je celé nenabarvíš. Poté 

nalepte kratší stranu na talířek nebo jinou podložku (kterou můžete 

taky nabarvit). Nechte uschnout a no vida, můžete nahoru posadit 

vajíčko.  

 

Zraková paměť – hra 

Budete potřebovat to co doma najdete a šátek nebo deku.  

Tak a teď si zahrajeme takovou hru na paměť. Budete k sobě 

potřebovat dospěláka, tak ho popros, aby ti pomohl.  Pamatuješ si 

ještě co vše patří k Velikonocům? Přines dospělákovi vše, co najdeš. 



Věci si můžete pojmenovat a vytleskat. Komu to půjde, může se snažit 

určovat první písmeno či slabiku.  

Tak kolik toho máme? Vyber si pro začátek jen čtyři věci, které 

dejte pod deku. Teď zavři oči a dospělák jednu věc schová. Až se 

znovu podíváš vzpomeneš si která věc chybí?  

Postupně můžete navyšovat počet věci pod dekou i věci které 

schováte. 

Stejné nebo jiné? 

Pracovní list „stejné nebo jiné“ – vytisknutý. A také pastelky. 

Máš ho před sebou? Tak to vidíš spoustu vajíček, beránků a pomlázek. 

Nejdříve si všimni vajíček, vezmi si pastelku a vybarvi všechny 

vajíčka které jsou stejné. Dále postupuj obdobně. 

 

 

 

Venku si můžeš zkusit zahrát na zajíčka, zkus skákat na jedné noze, 

druhé a co snožmo dopředu? Jak dlouho to vydržíš? 

 

 

A kdyby se vím po nás zastesklo, a chtěli byste přes prázdniny snad 

něco navíc. Můžete si vytisknout i Velikonoční pexeso. 

Když najdeš dvě stejné kartičky, vybarvi je. Buď můžeš kartičky jen 

spojit tužkou, nebo si pexeso vystřihej a můžete si ho doma zahrát. 














