
Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky 

soubor námětů č. 17 pro týdny od 22. do 26. března a od 29. března do 1. dubna 2021 

téma: JARO UŽ JE ZA DVEŘMI / Velikonoce 

 

 hrajeme pohybové hry s dodržováním pravidel – „Schovávaná“, „Škatulata, hejbejte se“, „Kočka a 

myš“ apod. 

 upevňujeme správné provedení válení sudů, svíčky, kolíbky 

 učíme děti skákat „Panáka“ 

 učíme děti koordinaci pohybů – hry „Změň se“ a „Na sochy“ 

 procvičujeme pohotovost a postřeh při vybíhání, běhu, chůzi 

 při procházce pozorujeme přírodu – brouky, růst rostlin, keřů, stromů, změny v přírodě – porovnání 

minulý měsíc a nyní 

 rozvíjíme vyjadřovací schopnosti dětí – jaké jsou Velikonoce u nás doma 

 povídáme si o tom, co jsou lidové tradice, zvyky, lidové kroje, lidová tvorba 

 zjišťujeme, jak se slaví Velikonoce ve světě – např. ve Velké Británii vyrábějí velikonoční klobouky 

 procvičujeme grafomotoriku – „Velikonoce“ (viz pracovní list č. 1) 

 povídáme si o počasí a jeho vlivu na přírodu 

 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, otáčení oblečení z rubu na líc, jeho ukládání do 

přihrádky, vázání uzlu, zapínání knoflíků, samostatnost při osobní hygieně a používání WC 

 upevňujeme správné držení tužky, nůžek, příboru, správné sezení na židli, udržování čistoty při 

stolování, pomoc při přípravě jídla, pečení velikonočního beránka... 

 pomáháme si navzájem, povídáme si o tom, jak udělat radost druhým 

 tvoříme skupiny s danou podmínkou – např. najdi vše žluté, vyber předměty červené z plastu... 

 prohlížíme encyklopedie a knížky o jaru a Velikonocích 

 upevňujeme chápání opaků – malý x velký, studený x teplý, vysoký x nízký... 

 upevňujeme používání a chápání pojmů první, poslední, před, za, hned za, hned před, vedle 

 zdobíme velikonoční vajíčka 

 vyrábíme velikonoční přáníčka pro radost – dle fantazie dětí 

 tvoříme obrázek „Ošatka s vajíčky“ – vystřihnout z barevného papíru vajíčka, nalepit, dokreslit 

ošatku a některá vajíčka pastelkou ozdobit (obrázky a výrobky rádi vystavíme ve školce) 

 zpíváme lidové písničky 

 procvičujeme správnou výslovnost např. básničkou „Velikonoční“: 

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček. 
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka a já řekl: Ne, ne, ne. 
Tam za vodou za lesíčkem mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka. 

 

Přejeme vám hodně radosti, zábavy a pěkných společných zážitků při plnění všech úkolů. 

(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující stránce.) 

 

 



Pracovní list č. 1 

„VELIKONOCE“ 


