
 
 

VELIKONOČNÍ TIPY PRO DĚTI 
MŠ Kaplická 

 
Milí rodiče, i v této nelehké době si můžete s dětmi zahrát na školku a jelikož se blíží 
Velikonoce zasíláme pár typů na aktivity doma. 
 
POVÍDEJTE SI:  
Předvelikonoční, tzn. svatý nebo také pašijový týden: 
Modré pondělí   - den kdy se nepracovalo 
Šedivé úterý    - uklízelo se a vymetaly pavučiny 
Škaredá středa (smetná)  - v domácnostech se uklízelo a vymetaly se saze z komínů, tento 

den bychom se také neměli „škaredit“ aby nám to nezůstalo 
každou středu po celý rok. 

                                              - pečení jidášů 
Zelený čtvrtek  - měli bychom jíst něco zeleného (špenát, kopřivy, pažitka), 

abychom byli zdraví. Nemáme také nic půjčovat a nemáme se 
hádat. 

                               - snídaly se jidáše 
- zvony utichly "odlétaly do Říma", znovu se rozezněly až na 
Bílou sobotu, jejich zvuk nahradily řehtačky 

VELKÝ PÁTEK  - dodržuje se půst, měly by se otvírat poklady ve skalách. Nemá 
se prát prádlo a pracovat se zemí. 

Bílá sobota  - bílilo se, uklízelo, vše se zdobí, barví se se vajíčka, zvony 
"přilétají" z Říma 

Boží hod velikonoční  - pečení beránků a mazanců, chlapci pletou pomlázky 
Velikonoční pondělí (červené) - pomlázka - koledování 
 
Symboly - beránek, mazanec, jidáš, kraslice, pomlázka, řehtačka, koleda, barvení vajec 
 
Poté můžete dětem zadat otázky, zda si něco zapamatovaly z vašeho společného povídání: 
Jaké jsou symboly Velikonoc?  
Co se má sníst na Zelený čtvrtek? 
Co se hledá na Velký pátek?   
Co holky připravují pro kluky? 
Co kluci dělají na Velikonoční pondělí? 
 
 
MULTIKULTURA - PRO ZAJÍMAVOST: JAK SE SLAVÍ VELIKONOCE VE SVĚTĚ? 
Německo: 
Děti vyrábějí v předvečer koledy slaměná hnízda. Ta rodiče schovají na zahradách, aby do 
nich zajíček uložil pestrobarevná vajíčka. Na Velikonoční pondělí se pak děti vydávají do 
zahrad hnízda hledat.  
Řecko: 
V den Velikonoc probíhá v rodinách vajíčková bitva.  
Rusko: 
Lidé si nechají požehnat vajíčka, která snědí. 
Irsko: 
Na Velikonoční pondělí se jedí vajíčka, aby se tak završil půst, kdy se nejí maso. V průběhu 
dne pak ten, kdo chce kus koláče, musí zatancovat.  
 
 



 
 
Austrálie: 
Velký pátek je v této zemi jediným dnem v roce, kdy jsou všechny obchody zavřené. Na 
Velikonoční pondělí pak děti hledají v zahradách vajíčka, která jim nadělil zajíček.  
Mexiko: 
Hlavní událost se koná v předvečer Velikonoc. Tehdy lidé zaplaví ulice sebou si berou obrázky 
nebo papírové krabičky s bonbony, které mají symbolizovat Jidáše. Ty se potom pálí věší, 
nebo se do nich bije holemi. 
 
 
ENVIROMENTÁLNÍ ČINNOST - SÁZENÍ OSENÍ 
Do malého květináčku vložte hlínu + semínka (doporučujeme např. řeřichu), nezapomeňte 
pravidelně zalévat a průběžně s dětmi pozorujte klíčení semínek. 
 
KONSTRUKTIVNÍ ČINNOST 
Postavte si dvorek např. pro slepičky, z kostek, dřevěných, plastových, lega apod.  

POHYBOVÁ ČINNOST – HONIČKA S VAJÍČKEM 
Dítě, které honí má v malém košíčku vajíčko, musí opatrně běžet, aby mu nevypadlo a 
současně někoho chytit a předat mu tak košíček s vejcem a ten potom honí dál... 
 
DIDAKTICKÁ ČINNOST A GRAFOMOTORIKA - VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO PRACOVNÍHO 
LISTU  
- nakreslit barevná vejce - spojit stejné barvy, spočítat množství 
- namalovat velkou kraslici, v ní udělat vodorovné čáry a střídat různé motivy  
 
ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY - MODELOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK 
Pomůcky: modelína, podložky, špejle 
Děti nejprve vytvarují z modelíny kuličku. Poté ji zmáčknou na podložce a tím vytvoří ploché 
vajíčko.  
Pomocí špejle na něm tvoří zajímavé ornamenty (tečky, čárky, vlnky) 
 
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - SKLÁDÁNÍ PUZZLE  
Pomůcky: staré velikonoční pohledy, barevný papír, nůžky.  
Pohledy nejdříve podlepíme na popsané straně. Poté rozstříháme na různé tvary. A složíme 
z nich původní obrázek. 
 
HRA NA SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, ROZVOJ ŘEČI 
,,Kutálej se vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům, povídej." 
Co všechno se dětem vybaví, to řeknou (vajíčko, pomlázka, setí obilí do květináčů, velikonoční 
zajíček, beránek.....). Větší děti mohou určovat hlásku na začátku slova, určovat počet 
slabik… 
 
PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 
Velikonoční platíčko  
– vkládání plastového vajíčka (platový vnitřek z Kinder vajíčka, nebo lze použít barevná víčka 
z PET lahví) do plata podle daných pokynů  
– procvičování prostorové orientace (pojmy: vedle, mezi, nad, pod, za, vpravo, vlevo…) 
 
 
 
 
 
 



 
 
BÁSNIČKY, KOLEDY, HÁDANKY 
 
KOLEDNÍČEK 
Já jsem malej koledníček,  
já k Vám jdu, 
dáte-li mě pár vajíček,  
rád vezmu. 
Nemáte-li červený, dejte bílý, 
však Vám za ně slepička snese 
jiný. 
 

ŘÍKANKA 
Něco ťuklo, vejce puklo. Kuře z 
něho na svět juklo!  
Ťuky, ťuky, ťuk! Já jsem kuře 
jako buk.  
 
PRO KLUKY 
Upletl jsem pomlázku                    
je hezčí než z obrázku,                    
všechny holky, které znám,             
navštívím a vymrskám.                   
Než mi dají vajíčko, vyplatím je 
maličko.     
 

Hádanky 
Kvokám, kvokám na dvoře, 
vajíčka jsou v komoře. 
(slepice) 
 
 
Malý zobáček, žlutá peříčka, 
právě se vylíhlo z bílého 
vajíčka. 
 (kuře) 
 

VAJÍČKA 
V ošatce mám vajíčka 
co snesla mi slepička. 
Jsou tam krásně malovaná 
nebo pěkně bílé, 
jen si vemte koledníci, 
které jsou vám milé. 
 

PRO HOLKY 
Kropenatá slepička, 
snesla bílá vajíčka. 
Obarvím je vymaluji, 
všechny chlapce podaruji. 
Pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám 

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

POMLÁZKA 
Kdopak ví, kdopak ví                        
nač je proutek vrbový.                  
Co je tohle za otázku?                    
Proutky ty jsou na pomlázku. 
Co je to,co je to                              
pípá to a zobe to?                        
Kolem kvočny batolení,  
Malé živé nadělení. 

KRÁLÍČEK 
Běží bílý králíček, 
v tlapičce má košíček, 
v něm barevná vajíčka, 
co mu dala slepička. 
Koho potká, tomu praví, 
Že mu přeje štěstí  zdraví. 
Hezky se naň usměje, 
srdíčko mu zahřeje. 
 

Chodí pod korunou – král 
není,  
nosí ostruhy – rytíř není, 
má šavli – husar není,  
k ránu budívá – ponocný 
není.  
Kdo je to?  
(kohout) 
 

VELIKONOČNÍ KOLEDA 
Koleda, koleda jarní trávo 
ať je tady všechno zdrávo. 
Koleda, koleda travičko 
vyskoč aspoň maličko. 
A pak ještě výš, 
udělej nám skrýš. 
Pro zajíčka, pro vajíčka 
i pro toho koledníčka, 
 co si pokoj nedá  
a vajíčka hledá 

KOLEDA 
Hody, hody doprovody, 
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody, 
nesl košík vajíček. 
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka 
a já říkal: Ne, ne, ne. 
Na remízku mezi poli, 
mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem, 
malovaná vajíčka. 

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) 
 

 
 
 
 
 



 
 
VÝTVARNÁ ČINNOST – PLOŠNÉ ZDOBENÍ PAPÍROVÝCH „KRASLIC“ KREPOVÝM 
PAPÍREM  
Pomůcky:  
Čtvrtka A4 , šablona ve tvaru vajíčka, 
krepové papíry, lepidlo. 
 
Postup:  
Šablonu vajíčka si děti obkreslí na čtvrtku a 
vystřihnou (mladším obkreslíme a 
vystřihneme). V mističkách na stole mají 
natrhané kousky různě barevných krepových 
papírů (starší děti si natrhají sami = rozvoj 
jemné motoriky). Z kousků krepového papíru 
děti tvoří prsty kuličky a na papírové vajíčko 
přilepují lepidlem dle své fantazie.  
 

 

 
 
 
 
VÝTVARNÁ ČINNOST - VELIKONOČNÍ VĚNEČEK 
Pomůcky:  
Papírový talíř, bílá čtvrtka, vzorovaný papír, 
pastelky, lepidlo, mašličku 
 
Postup:  
Z papírového talíře vystřihneme vnitřek, 
zůstane nám okraj talíře (ve tvaru kruhu). 
Vystříháme si vajíčka ze čtvrtky nebo ze 
vzorovaného papíru. Bílá vajíčka ozdobíme 
pastelkami (vlastními nápady). Lepidlem 
potom vajíčka lepíme na papírový kruh, 
jedno vedle druhého. Horní část věnečku 
ozdobíme mašličkou a očkem na zavěšení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VÝTVARNÁ ČINNOSTI – VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK 
Pomůcky: 
Papírový talíř, barevné papíry, lepidlo, 
chlupaté drátky a kuličku 
 
Postup:  
Papírový talíř otočíme dnem vzhůru, 
vystřihneme si různobarevné zaječí uši, 
nalepíme na horní část talíře. Namalujeme 
černé oči nebo nalepíme koupená. Dále 
nalepíme chlupatou kuličku jako čumáček a 
z chlupatých drátků uděláme fousky. 
Nakonec ještě namalujeme usmívající se 
pusu. 

 
 
 
 
 
 
VÝTVARNÁ ČINNOST – MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC 
Pomůcky: 
Vyfouknuté a jarem vymyté vajíčko, 
špejle, modelovací hmota, temperové 
barvy, štětec, lak ve spreji, mašlička, 
tavná pistole. 
 
Postup: 
Vyfouknuté a vymyté vajíčko, které 
jsme navlékli a špejli, pomocí 
modelíny upevníme proti posunu. 
Naneseme hustou temperovou barvu 
(pokud nemáme bílé vejce volíme 
tmavší barvy), necháme uschnout. 
Zvolíme barvu na zdobení a 
připravíme si špejli, kterou na vajíčko 
uděláme několik barevných teček 
podle fantazie. Suché vajíčko 
postříkáme lakem ve spreji. 
Dokončení:   
Kraslici, kterou opatrně sejmeme ze 
špejle dozdobíme stužkou, tu lepíme 
pomocí tavné pistole na otvor, který 
vznikl při vyfukování.  
 

 
 



 
 
VÝTVARNÁ ČINNOST – KOLÁŽ VAJÍČKA 

  

 
 

 

 



 
 
 
 
VÝTVARNÁ ČINNOST – ZAJÍČEK NA ŠPEJLI – ZÁPICH NAPŘ. DO ZASAZENÉHO OSENÍ 

  

 

 

 
 
 
 
 
 


