
 

 

 

Velikonoce 
Distanční výuka 

 

- Co všechno si, děti, představíte, když se řekne slovo „Velikonoce“? 

- Týden před Velikonocemi je výjimečný tím, že každý den má své jméno. Jme-

nují se podle toho, co speciálního se ten den dělalo. Na každý den budete mít 

nachystané úkoly, a kdo chce, může je plnit stejně tak, jak k nám budou přichá-

zet Velikonoce. 

 

 

  



Květná neděle – 28.3. 2021 
 

- Velikonoce jsou svátky křesťanské (vysvětlení podle víry a uvážení rodičů) a 

také svátky jara. Probouzí se příroda, začínají kvést květiny, roste tráva, rodí se 

zvířátka. S Velikonocemi je ze stromů spojená vrba jíva, jinak nazývaná jako 

„kočičky“. Přečtěte si s dětmi pohádku, proč se jí tak říká. 

 

 
 

- Vyrazte s dětmi na procházku, najděte zelenou nebo nakvetlou větvičku, vez-

měte si ji domů a tam ji ozdobte. Můžete utrhnout břízu, kočičky, zlatý déšť… 

!!! Pozor! Kočičky (vrba jíva) jsou chráněné a jsou první potravou pro vče-

ličky, proto ji trhejte co nejméně. 

  



Modré pondělí – 29.3. 2021 
 

- HÁDANKA:  „Tam, kde křupe skořápka, 

       budou brzy …“ (kuřátka, housátka, káčátka) 

 

- Na modré pondělí se dříve nepracovalo, ale začínalo se s velkým jarním úkli-

dem. 

 

- POKUS:  

- Příprava osení na Velikonoce 

- Potřebujete: misku, hlínu, obilí (pšenice, ječmen, žito), trochu vody 

- Do misky nasypte hlínu (může být i z krtiny), nasypejte obilí hustě vedle 

sebe, abyste měli krásné osení, posypte hlínou (asi 2 cm) a lehce zalijte vo-

dou. Starejte se o něj každý den a sledujte změny. Nepřelévejte, aby obilí ne-

začalo plesnivět. Dejte misku na světlé a teplé místo, do Velikonoc by Vám 

osení mělo vyrůst. 

Pokud nechcete čekat týden, můžete si do skořápky od vajíček vysít řeřichu, 

klíčí rychleji. 

- Osení se vysévalo jako symbol nového začátku a dobré úrody. 

 

 

 

 

- ZÁPICH DO OSENÍ: 

- Abyste osení měli pěkně veselé, vyrobte si do něj zápich. Můžete si vymyslet 

vlastní nebo použít nějaké obrázky z přílohy. Obrázek vybarvíte, vystřihnete a 

nalepíte lepicí páskou na špejli.  

 

 

  



 

 

  



 


