
Třídní vzdělávací program 

 Název Velikonoce 

 Období realizace 29.3. – 5.4.2021 

 Integrovaný blok ŠVP  Cestou minulou a současnou  

 Kompetence (dítěte 
ukončujícího předškolní 
vzdělávání) 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 

jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím 

 Dílčí cíle (z 
jednotlivých 
vzdělávacích oblastí) 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

Vzdělávací nabídka   

 Činnosti přímo motivované (řízené) učitelkou  

 

• Práce s textem – O zeleném vajíčku – odpovědi na otázky (viz příběh) 

• Časová posloupnost – seřadit obrázky – Jak rostlo kuřátko 

• Co bylo v košíku – Připravíme si obrázky, které souvisí s Velikonocemi (vajíčka, pomlázku, kuřátka, 

zajíček, travička apod.), rozložíme před dětmi, po chvíli je schováme do košíku, děti se snaží vzpomenout 

na co nejvíce předmětů. 

• Tvoření velikonočního věnce     https://cz.pinterest.com/pin/68739272324/  

• Vajíčkové emoce – Připravíme si barevná vajíčka s nakreslenými emocemi, vajíčka zalaminujeme a 

můžeme přilepit dřívka. Povídáme si s dětmi, co které vajíčko znamená, jak se cítíme v různých situacích, 

jak se asi cítil kohoutek z pohádky, jak slepička, … 

 

• Hádanky:  
„V kurníku ho slípka hlídá, 

než ho dáme do ošatky, 

jedno, druhé, třetí přidá, 

hospodáři, vrať se zpátky.“ (vajíčko) 

 

„Kuře se ztratilo, odešlo zrána, 

kokodák, celý den, volá ho máma.“ (slepička) 

 

„Ruce a pár dlouhých proutků, 

k tomu tenký drátek, 

pletu si ji na koledu, 

jaro slaví svátek.“ (pomlázka) 

 

„Barvička chtěla by potěšit nás, 

natírá trávu i listy. 

Jenom list papíru utekl včas, 

na tebe počká si čistý.“ (zelená) 

https://cz.pinterest.com/pin/68739272324/


 

„Vejce jako obrázek, 

malované z lásky, 

komu radost udělá 

zítra u pomlázky? (kraslice) 

 

 

Říkanky a písničky: 

 

Velikonoční koleda pro chlapce                 Upletl jsem pomlázku, 

                                                                    je hezčí než na obrázku, 

                                                                    všechny holky, které znám, 

                                                                    navštívím a vymrskám,  

                                                                    než mi dají vajíčko,  

                                                                    vyplatím je maličko. 

 

Velikonoční koleda pro holčičky                Kropenatá slepička, 

                                                                    snesla bílá vajíčka, 

                                                                    obarvím je, vymaluji, 

                                                                    všechny chlapce podaruji, 

                                                                    pentličky si nastříhám,  

                                                                    na pomlázku jim je dám.                 

                                

Výtvarné činnosti: 

 

- Obkreslování, stříhání, lepení    

 

Logopedické chvilky: 

 

 

• Dechová cvičení - nádech a výdech - foukání do větrníčků, přefukování papírové kuličky 

• rytmicko-melodická – hra Na tělo – říkadla a písně 

• gymnastika mluvidel –      jazyk – ťukání špičkou jazyka do středu dolního a horního rtu 

        rty – vyslovovat vázaně Á Ú – nepřerušovat výdechový proud 

• jazyková hříčka – nazlobená husa syčí SSSSSSSSSSS 

- voláme na kočku ČIČIČIČIČI    

• prstová cvičení – spojíme palce a vytvoříme obraz ptáka, ostatní prsty mávají jako křídla, k pohybu rukou 

přidáme říkanku: Křídly mávám jako pták, vyletím až do oblak. 

 

Grafomotorika:  

 

• velikonoční zajíček 

• cesta slepičky k vajíčku 

 

Seznamování s AJ: 

 

• Opakování barev a čísel – viz.omalovánka 

 



Pohybové hry: 

  

• PH Utíkej, vajíčko – Děti sedí v kruhu a posílají si dvě vajíčka (jedno větší, jedno menší). Větší se snaží 

chytit to menší (obdoba hry „Obr a paleček“) 

 

• PH Pomlázková honička – Jedno dítě má pomlázku a honí s ní ostatní. Platí pravidlo, že je může 

plácnout jenom přes nohy. Kdo je chycen, zůstane stát a nesmí se hýbat. Zachránit ho může kamarád, 

který ho pohladí. 

 

Hry: 

 

• Kolikrát jsem pípla – Nejdříve učitelka, později někdo z dětí, představuje slepičku. Děti sedí v kruhu, 

mají zavřené oči a učitelka pípne. Děti hádají, kolikrát slepička pípla 

 

 

Úkoly a testy: 

 

• Labyrint – Najdi cestu vajíčkem 

• Časová posloupnost 

 

 

Činnosti nepřímo motivované (částečně řízené) učitelkou  
 
 

• Malba a kresba podle vlastní fantazie – květiny, zvířátka 

• Vystřihování vajíček z papíru 

• Stavby z konstruktivních stavebnic podle plánů v prostoru 

• Námětová hra „ Na cukrářství“ 

• Námětová hra „ Na pekařství“ 

• Námětová hra „Na kadeřnictví“ 

• Pexeso, Člověče nezlob se, Domino 

• Prohlížení a „ čtení“  

• Slovní fotbal, Probudí vás hláska 

• Vatová kulička – správné dýchání 

• Poslech písní a hudebních skladeb 

• Rytmizace říkadel s jarní tématikou 

• Hra na Bobotubes 

• Hra na rytmické nástroje 

• Cvičení – míče, tunel 

• Divadelní představení pro kamarády 

• Pokusy s vodou 

• Pokusy s potravinářskou barvou 

• Poslech písniček a meditační hudby 

• Rozhovor s kamarády při poslechu hudby 

• Hudební hádanky 



• Zrakové vnímání – Pracovní sešit pro předškoláka  

• Počítání a doplňování, sudoku, geo.tvary 

• Skládání rozstříhaných obrázků – velikonoce 

 
 

 



O zeleném vajíčku (Eduard Petiška) 

 

 

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy slyšel, že by slepička 

snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek. 

„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat zelené vajíčko.  

 

Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“ 

„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“  

 

Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“ 

„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“ 

„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“  

„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“  

 

Kohoutek šel ke špačkům.  

„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“ 

„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“ 

 

 Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš nějaké? Už jsem byl u 

paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“ 

Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“  

 

Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí 

nějaké přinesl.“ 

Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li zelené vajíčko u ní, 

nenajdeš ho nikde.“ 

 

Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá, abych jí 

nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“ 

Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen snáší bílá 

vajíčka.“  

 

Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává barevná vajíčka na 

okno. Jedno vajíčko je krásně zelené. 

Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.  

 

„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko pod ní křupne a zbudou 

jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň 

víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.  

 

 

 

 

 

 

 

Otázky k pohádce – Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? Která zvířátka 

snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek zelené vajíčko? Jak to nakonec 

dopadlo? Zlobila se slepička? 

 

  



Najdi cestu vajíčkem 

 

 
  



Šablona pro výrobu Zajíčka  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Grafomotorika – pouze tužkou nebo pastelkou  



 

Grafomotorika – Najde slepička svoje vajíčko – každá slepička má svoji barvu a vajíčko vybarvěte pastelkami 

 

  



Seřadit obrázky podle časové posloupnosti 

 

 
  



Seřadit obrázky podle časové posloupnosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vybarvěte obrázek podle čísel – barvy můžete pojmenovat anglicky 

 

 

 


