
VESELÉ VELIKONOCE 

 

 

 

HÁDANKY 

 Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč? Copak je to? 

 Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy. 

 Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy - rozkvere vždy jeden pán. Víte který? 

 

 

VELIKONOČNÍ KOLEDY 

Hody, hody ... 

Hody, hody, doprovody, 

vajíčko nám dejte, 

na tvářičce sladký úsměv, 

pro nás děti mějte. 

 

 



Koleda, koleda ... 

Koleda, koleda, proutek z vrby, 

mlsný jazýček mě svrbí, 

Koleda, koleda, holoubek, 

dejte něco na zoubek. 

 

 

VELIKONOČNÍ TRADICE A ZVYKY 

 

Škaredá středa - tento den se lidé nemají mračit a škaredit, jinak se budou mračit po všechny 

středy v roce. 

 

Zelený čtrvtek - lidé časně ráno vstávali a omývali se rosou, aby byli po celý rok zdraví. 

 

Velký pátek - nesmělo se prát prádlo a pracovat na poli, aby se nehýbalo s půdou. Nesmělo se 

nic půjčovat ani hádat, aby se lidem hádky po celý rok vyhly. 

 

Bílá sobota - na Velkou sobotu se uklízelo a bílilo. Pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly 

pomlázky z vrbového proutí, vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka. 

 

Boží hod velikonoční - na Boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů - 

mazanců, beránků, vejce, chleba ..... 

 

Velikonoční pondělí - chlapci chodí s pomlázkami a šlehají dívky. Ty jim za to dají malovaná 

vajíčka. Natává velikonoční hodování. 

 



VELIKONOČNÍ PÍSNIČKA 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/15/5e/12/155e12c3504f3beabd55dd9a010c825c.jp


Dokážeš mamince povyprávět, co všecho se děje na jaře? 

 

 

 

http://prosisu.blogspot.cz/2017/04/jarni-pexeso.html?m=


Obrázek si můžeš vystřihnout a slepit 

 

 

 

http://uok-admission.com/goto.php?url=https://bit.ly/goaudience%3FueZgLX


 

PRACOVNÍ LISTY – mladší děti 

Kudy zajíček poběží domů? Obtáhni cestičku, obrázek můžeš vymalovat.

hni ce 

http://members.tele2.nl/diana-21/taal/vs-konijnhol.gi


Povede se motýlokovi létat z kytičky na kytičku? 

 

http://www.e-predskolaci.cz/pro-ucitele/170-kdyz-vsechno-kvet


Dokážeš ke kytičkám přiřadit správné tvary? 

 

 

http://www.kidscanhavefun.com/blog/cut-and-paste-kindergarten/1796


PRACOVNÍ LISTY – starší děti 

Pomůžeš zajíčkovi? 

 

 



Obtáhni slepičce vajíčka

 

https://www.dropbox.com/s/8op3o9bhh43q8lw/Schrijfpatroon de eieren van de kip, kleuteridee.nl, thema lente, free printable.pdf?dl=


Pomůžeš každé slepičce najít vajíčko? Vybarvi ho stejnou barvou, jakou má slepička. 

 

http://prosisu.blogspot.dk/2011_04_01_archive.html?m=


Dokážeš najít zajíčkům jejich stín? 

 

 

https://pianetabambini.it/schede-didattiche-pasqua-scuola-infanzia


Časová posloupnost – obrázky vystřihni a seřaď, jak jdou správně po sobě.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-M_z693A5qvU/UxoXnboHtBI/AAAAAAAAOrA/BeHnf1xcG_4/s1600/Galinha_e_pintinho.jp


 

 

 

 

 

 


