
PONDĚLÍ 

Téma týdne: Malovaná vajíčka 
 

Ranní cvičení 

 

Kuřátko má malé nožky,                             děti se drží za ramena a dělají křidélka 

Po dvorku si cupitá.                                     cupitají na místě 

Za ním slípka hop hop hop,                        skáčou na místě snožmo 

A pak kohout skok skok skok.                    skáčou do prostoru 

Komunitní kruh  

 

1. OTÁZKA DNE….  V čem jsi dobrý/á?  

2. Co jsem dělal/a o víkendu. 

3. Velikonoční omalovánka viz příloha 

4. Básnička 

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

ztratil kopu vajíček. 

  

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka, 

a já řekl: „Ne, ne, ne!“ 

  

Hody, hody, doprovody 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte alespoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 



Svačinka/pauza cca 20-30min  

 
 

Rozumová výchova 

 

Lidové zvyky a tradice na Velikonoce 
Datum Velikonoc je pohyblivý a určují je jarní úplněk měsíce, nejbližší neděle po prvním 
jarním úplňku. Velikonoce mohou tedy být od 22. března až do 25. dubna. Letos tyto svátky 
připadají na 11. a 12. dubna. 
Velikonoce jsou především oslavy jara, probuzení přírody a nástupu teplejších, na sluneční 
svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší. 
V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky, jako je pečení beránka či mazance, 
zdobení vajíček, pletení pomlázky na pondělní koledování. Lidé si zdobí byty symboly jara, 
posílají si velikonoční přání. Někdy příznivé počasí láká na výlety do přírody, zvlášť 
připadnou-li Velikonoce na teplý dubnový víkend, jindy se koledníci brodí v mokrém sněhu, 
pokud jsou Velikonoce na konci studeného března. 
Jaké máme velikonoční zvyky a tradice: 
 
- Vynášení zimy 
- Květnatá neděle 
- Velikonoční osení 
- Velikonoční hrkání 
- Velikonoční beránek 
- Pomlázka 
- Velikonoční vajíčka 
 

Postupně si o všech velikonočních tradicích řekneme více 😊 
 
VYNÁŠENÍ ZIMY 
KLIĎ SE, ZIMO, BYLAS DLOUHÁ, 
U NÁS UŽ KVETE JARNÍ LOUKA. 
ROZVODNĚNOU ŘEKOU PLAV SI  
A UTOP SE NĚKDE ZA VSÍ! 
 
Popis zvyku 
Dva týdny před Velikonocemi, o Smrtné neděli, vynášeli lidé ze své vesnice zimu- smrtku. 
V některých krajích se jí říkalo Morana nebo Mořena. Byla to panna ze slámy oblečená do 
bílé košile, s věncem vyfouklých vajec kolem krku. Lidé ji nesli na dřevěné tyči k potoku či 
řece, kde ji hodili do proudu- aby od jich odplavalo všechno špatné: zima, hlad i smrt.  
 

 

 

 



 Logopedie 

 

 Dechové cvičení 

o Foukat brčkem do vody (dělat bubliny) 

 Rozcvičení mluvidel 

o Olizovat horní ret doprava, doleva (špička jazyka směřuje nahoru k nosu) 

o Čertík- rychle vztahovat a zatahovat jazyk dopředu a dozadu, přitom se cvrnká o 

horní ret, pohyb nesmí být do strany. 

o Posílat pusinku mamince 

 Hádanky 

o Kvokám, kvokám na dvoře, 

              Vajíčka jsou v komoře. 

             (slepice)  

o Malý zobáček, žlutá peříčka, 

              Právě se vylíhlo z bílého vajíčka. 

              (kuře) 

o Nebýt mého kokrhání 

               Nebylo by rána ani. 

               Vstávejte už, lenoši, 

              Dlouho spát se nesluší. 

              (kohout) 

 Logopedická říkadla 

o Šušky hušky, spadly hrušky, 

šuškají si o tom mušky, 

když pod šedou poduškou 

usnul špaček pod hruškou. 

 První a poslední písmeno 

Pomůcky:  pexeso, nebo jakékoliv obrázky s jarní, velikonoční tématikou 
Postup:  Děti si vylosují obrázek, řeknou co na něm je a následně na které písmenko slovo začíná, na 
které končí. Nakonec děti slovo vytleskají.  
 

 Pracovní list viz příloha 

 



Pobyt a hra venku  

 

  

OBĚD  

 

Příprava a sklízení viz výše.  

  

ODPOČINEK  

 

S pohádkou - https://soundcloud.com/vojt-ch-morava/polacek-edudant-a-francimor-

1kapitola?fbclid=IwAR2io_GaBZFmlld7vqUuWXswt-

t_fHYAzOmUapyv0HT7uiLqiCBORHzGTWs 

Lektor spřátelené společnosti Děti a divadlo namluvil několikero pohádek pro děti a dospělé. 

Můžete dětem pohádku k odpočinku pustit  
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