
ÚTERÝ 

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. Otázkou dnešního dne je – Jaká je tvoje oblíbená hračka? 

2. Opakování básniček 

3. Básnička 

ŘEŽU PROUTKY U POTOKA,  

HASTRMANKA NA MĚ KOUKÁ, 

HASTRMAN SE RMOUTÍ, 

ŽE MU ŘEŽU PROUTÍ.  

4. Pomlázka 

Popis zvyku 

O Pondělí velikonočním chodí chlapci s pomlázkou spletenou z vrbových proutků vyplácet 

děvčata. Opatrně šlehají dívky přes zadeček a zpívají koledu. Dostanou za to malované 

vajíčko, nějakou sladkost a někdy taky pentličku, kterou jim děvčátka přivážou na pomlázku. 

Už jste si doma říkali, že o Velikonocích se slaví hned několik věcí najednou. Jednou z nich je 

příchod jara a sluníčka. Sluníčko dává nový život květinám i stromům, ptáčkům i zvířátkům. 

Dřív lidé věřili, že síla sluníčka, které dokáže všechno oživit, zůstává uložená právě ve 

vrbových proutcích. Jsou totiž rovné a tmavě žluté, takže připomínají sluneční paprsky. A 



protože si muži přáli, aby jejich ženy a dívky byly zdravé a plné života, dotýkali se jih 

spletenými vrbovými proutky. Věřili, že do nich tak síla sluníčka přejde.  

- Chodíte o Velikonocích také koledovat? 

- Doprovází vás tatínek, nebo se domluvíte s kamarády? 

- Otevírají vám děvčata ochotně, nebo piští a schovávají se?  

- Zažili jste při koledování nějakou veselou příhodu? 

 

Svačinka/pauza cca 20-30min  

 

 

Výtvarná výchova 

 

Vajíčko z barevného papíru 

Pomůcky: Proužky barevného papíru, lepidlo, bílý papír, nůžky. 

Postup 

- Na bílý papír A4 nakreslete tvar vejce. Nastříhané proužky barevného papíru nalepte 

na namalované vajíčko. 

- Když nalepíte všechny proužky, vezměte si další bílý papír a nakreslete na něj stelný 

oval (vajíčko) a vystřihněte jej 

- Přiložte list s oválným výřezem na první list, obkreslete a vystřihněte a máte krásné 

vajíčko například jako výzdobu do okna 😊  

Foto návod viz příloha 

 

 

 

 

 



Velikonoční zajíček s mrkvičkou 

Pomůcky: barevný papír, nůžky, lepidlo, fixa, šablona zajíčka a mrkvičky (viz příloha) 

Postup:  

Připravíme si šablonu mrkvičky a zajíčka, překreslíme na barevný papír, nebo můžete jen 

vystřihnout a vymalovat 😊 

Na mrkvičku přilepíme pár zelených proužků. 

Zajíčkovi namalujeme obličej. Pak už jen přilepíme k sobě a je hotovo 😊 

Foto 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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