
                                     Týdenní plán 

Téma: „Když jsem šel okolo dvorečku, chytil jsem černou slepičku.“ 

Datum: 29. 3. – 2. 4. 2021 

Záměr: Seznámit děti s tradicemi českých Velikonoc. 

              Rozvíjet řečové a jazykové dovednosti. 

              Naučit se zpaměti krátké texty. 

 

Rozhovor o Pašijovém týdnu. Významu jednotlivých dnů. 

Pranostiky (březen, Velikonoce). 

PL: „Velikonoční pojmy.“ 

Velikonoční příběh: „O zeleném vajíčku“ - práce s textem. 

Hádanky 

Grafomotorika - jednotažka, velikonoční kraslice, slepička     

 Zpěv písničky: „Velikonoční.“ 

Předmatematické dovednosti 

Rozvoj logického myšlení 

Rozvoj prostorové orientace 

Zrakové vnímání 

Jarní hra 

Jarní procházka 

Říkanky: Hodovačka, Malí koledníci 

Tvoření: „Kuřátko“ 

Tělovýchovné aktivity: 

PH: Vajíčka v hnízdě 

        Závody s vajíčkem 

        Hledáme kraslici 

        Vajíčka se kutálejí 

        Na zamrzlé vajíčko 

        Na koulení vajíček 

 Pečení s maminkou - velikonoční beránek 

 Pohádka: Spejbl a Hurvínek (Hurvínkova pomlázka) 

 
  



Zdroje: 

Rok s pohádkami, hádankami a říkadly (E. Fošenbauerová) 

Ve školce je bezva (L. Horová) 

Co si tužky povídaly (J. Bednářová) 

Youtube – Spejbl a Hurvínek 

https://cz.pinterest.com/pin/625437466993614397/ 

https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/kresleni/jednotazky/ 

 

 

  

https://cz.pinterest.com/pin/625437466993614397/
https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/kresleni/jednotazky/


Pašijový týden - rozhovor. 

MODRÉ PONDĚLÍ A ŠEDIVÉ ÚTERÝ

• V tento den probíhal vždy velký úklid celé chalupy, jako třeba:

• Jaké domácí práce znáš ty?

 

 

 

ŠKAREDÁ STŘEDA

• Kdo se bude tento den škaredit a mračit, bude se mračit po všechny středy v roce

• Předveď, jak vypadá někdo, kdo se mračí. Ukaž nám, jak se umíš usmívat. 

 

 



ZELENÝ ČTVRTEK

• V tento den se jedla zelená strava, abychom byli celý rok zdraví

• Poznáš, co je na obrázku?

 

VELKÝ PÁTEK

• V tento den se podle pověsti otevírají skály, ve kterých se nachází:

• Co všechno by se v truhle mohlo nacházet?

 

BÍLÁ SOBOTA

• V tento den hospodyňky začínají péct:

a zdobí: 

 



BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

• Každý hospodář v tento den nosí kus mazance na zahradu nebo na pole, aby bylo 
dost:

• V tento den by v žádném jídle nemělo chybět vajíčko

 

VELIKONOČNÍ (někdy červené)
PONDĚLÍ

• Chlapci chodí s pomlázkou vyšlehat holky, aby měly dostatek síly a krásy

• Za odměnu od holek dostanou malovaná vajíčka, stuhy, různé dárky

• V některých domácnostech přichází velikonoční zajíček a schovává dětem po 
zahradě malovaná vajíčka, děti je pak musí najít

• A jak trávíš velikonoční pondělí ty? ☺

 

Rozhovor o Pašijovém týdnu. 

Pašijový nebo také Svatý či Veliký týden je poslední z předvelikonočního půstu. 

Dny v něm mají své specifické přívlastky, dodržují se různé tradice, zvyky a 

pověry. 

Po Květné neděli následovalo Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, 

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod. 

 

 



Pranostiky: 

Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem. 

Březnový slunce má krátký ruce. 

Březen mokrý deštivý, úrodě se protivý. 

Déšť na Velký pátek rozmnožuje statek. 

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

Je-li deštivé červené pondělí, neurodí se obilí. 

Prohlédni si jednotlivé obrázky a popiš, co všechno na nich vidíš. 

 



 

 

 

 



Příběh: „O zeleném vajíčku.“ 

   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. 

 



PRÁCE S POHÁDKOU/TEXTEM: 

Odpověz na 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? 

 



O čem pohádka vypráví? 

Při vyprávění použij obrázky zvířátek: vystřihni je a chronologicky seřaď tak, jak se v pohádce 

vystupovala -  viz obrázky. Nebo si můžeš obrázky z pohádky namalovat sám 😊 

CO TÍM PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME:porozumění obsahu, pojmenování postav, časová osa, 

rozvoj slovní zásoby. Čtení je pro děti velmi důležitou součástí předgramatických dovedností, 

dítě by mělo zvládat převyprávět jednoduchou dějovou linku.  

Hádanky: 

Hádanky – rozvíjíme logické a kombinační řešení, pozornost, postřeh, vnímání, orientaci 
v prostoru, paměť, představivost a vědomosti z různých oblastí poznání.  

 

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) 

 

„Vejce jako obrázek, 

malované z lásky, 

komu radost udělá 

zítra u pomlázky? (kraslice) 

 

 

 

 

 



Grafomotorika: 

JEDNOTAŽKY - znamená: jedním tahem obtáhni (plynule a nezastavuj). Nejdříve si jednotažku 

přejeď prstíkem, až potom obtáhni pastelkou nebo voskovkou. Jedná se o uvolňovací cvičení, 

kterými si děti uvolní zápěstí pro budoucí psaní. 

 

 



 



Grafomotorika - slepička. Pod slepičku domaluj barevná vajíčka. 

 

 

 

 

 

 

 



Písnička: 

 

 

 

 

 



Předmatematické dovednosti: 

Vystřihni vajíčka a počítej:  

Na P stranu dej 5 vajec, na L dej 2 vejce. Kde je více a kde méně? Kolik je jich dohromady? 
Na P stranu dej 1 vejce, na L dej 7 vajec. Kde je více a kde méně? Kolik je jich dohromady? 
Dále může příklady vymýšlet maminka/tatínek.  
Roztřiď vejce dle barev. 

 

 



 



Rozvoj logického myšlení: 

PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME:pozornost, postřeh, orientace, logické myšlení 

 



Rozvoj prostorové orientace: 

PROCVIČUJEME A ROZVÍJÍME:pravo-levou a prostorovou orientaci (uvědomění si pozice: 

napravo, nalevo, vepředu, vzadu, nahoře, dole, daleko, blízko, první, poslední, uprostřed, 

správné určení směnu), zrakové rozlišování 

 



Zrakové vnímání: 

Dokresli správně druhou polovinu ovečky.  

¨ 



Jarní hra: 

 

 



Jarní procházka: 

 

 

 

 

 



 

 



Říkanky: 

    HODOVAČKA                                                           MALÍ KOLEDNÍCI 

Hody, hody, doprovody,                                    Koledníci dneska chodí, 

kluci stojí u vrátek,                                               všechny holky šupají, 

na pomlázku chtějí mašle,  odříkají hodovačky, 

šlehnou tě přes kabátek.  jarní úsměv přidají. 

 

 

Tvoření: 

https://cz.pinterest.com/pin/625437466993614397/ 

 

Tělovýchovné aktivity: 

 
 

 

https://cz.pinterest.com/pin/625437466993614397/


Velikonoční pečení-beránek. 

 
Pohádka: Spejbl a Hurvínek (pomlázka) 
(15) Spejbl a Hurvínek - Hurvínkova pomlázka - YouTube 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o

