
Distanční vzdělávání – týden - 22. 3. – 1. 4. 2021 

Ahoj milé děti, posíláme další práci a zábavné aktivity. Tématem dalšího 

týdne jsou Velikonoce a svátky jara. Vzhledem k tomu, že toto téma je hodně 

obsáhlé, věnujeme mu více času. Seznámíme se s lidovými tradicemi a zvyky, 

které toto období doprovází.  

Víte, že v neděli je první jarní den? Pokusíme se společnými silami vynést paní 

zimu pryč a přivítat jaro? Zima už kraluje dlouho a je na čase poslat ji pryč. Jak se 

to dělá, se dozvíte v povídce. Poprosím rodiče, aby vám toto krátké vypravování 

přečetli, a pak se můžete pustit do úkolů. 

Zadané úkoly jsou na dva týdny, proto si dobře rozvrhněte čas. 

Těšíme se na zaslání posledního úkolu, který najdete na konci. 

Přejeme všem krásné prožití Velikonočních svátků. 

Mějte se krásně, paní učitelky Lucie a Lenka 

 

 

 

 

 

 



1. Nejprve poprosíme rodiče o přečtení krátkého příběhu.( viz. příloha, PDF) 

2. Popovídejte si, co nového jste se dozvěděli. 

3. Můžete si takovou pěknou Morenu vyrobit. 

 

4. Podívejte se na pohádku Chaloupka na vršku, tyto některé příběhy už znáte z MŠ. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE 

 

5. Poslechněte si písničku, můžete si ji zazpívat. 

                    https://www.youtube.com/watch?v=Oi8-ArGpO_4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE
https://www.youtube.com/watch?v=Oi8-ArGpO_4


6. Naučte se krátkou básničku. 

Přišlo jaro do vsi,  

kde si, zimo, kde si?  

Byla zima mezi náma,  

a včil už je za horama,  

hu, hu, hu, jaro už je tu!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Dokreslete obrázek Morany.

 



8.Obrázek vybarvěte a zkuste ho rozstříhat a znovu složit.

 



9.Vystřihněte si jednotlivá vajíčka a seřaďte od největšího po nejmenší.

 



10. 

 



11. Najdeš cestu kuřátku? 

 



12. Velikonoční básničky. Máte nějakou oblíbenou? 

 

Hody, hody doprovody, 

dejte vejce malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

13. Posledním úkolem je vyrobit velikonoční dekoraci. 

Posíláme různé tipy, fantazii se meze nekladou a záleží čistě na vás.  

Výrobek vyfoťte a pošlete na e – mail. Budeme se těšit.  

 



 

 

 



 

 


