
DISTANČNÍ VÝUKA 

Vážení rodiče, jsme povinni připravit a zajistit pro Vaše děti distanční výuku.  

 

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu, který nalezete na stránkách MŠ 

(záložka „Vzdělávací obsah“, 7. TÉMA: JARO – Podtéma: „Těšíme se na Velikonoce“) 

http://ms.dlouhalhota.cz/o-skole/vzdelavaci-program/  

 

V týdnu 22.3. – 26. 3. jsme měli mít téma „Těším se na Velikonoce“. Na dalších stránkách 

naleznete nápady na aktivity, básničky, pohádky a písničky. Dále přikládám odkaz na 

protažení a nápady na jednoduché pracovní a výtvarné činnosti a také pracovní listy.  

 

Pro rodiče předškoláků: Prosíme, aby Vaše děti znovu splnily alespoň tři 

pracovní listy, které přinesou do MŠ. Ostatní děti mohou splněné úkoly nosit 

také. :) 

 

Děkujeme za spolupráci 

  

http://ms.dlouhalhota.cz/o-skole/vzdelavaci-program/


Aktivity: 

- Seznámení s tradicemi, zvyky a obyčeji velikonočních svátků 

- Procvičování pojmů: více x méně x o kolik, procvičování početní řady, procvičování 

barev – „Jakou barvu má vajíčko, kolik jich je“ atd. 

- Procházky do přírody, pozorování změn v přírodě 

- Pomáhat mamince v kuchyni 

 

 

Básně k nacvičení: 

Velikonoční 

Koleda, koleda jarní trávo, 

ať je tady všechno zdrávo. 

Koleda, koleda, travičko, 

vyskoč aspoň maličko. 

A pak ještě výš, 

udělej nám skrýš. 

Pro zajíčka, pro vajíčka, 

i pro toho koledníčka,  

co si pokoj nedá 

a vajíčka hledá. 

 

Velikonoční pro holčičky: 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka. 

Obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám 

na pomlázku jim je dám. 

 



Velikonoční pro kluky: 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku. 

Všechny holky, které znám,  

navštívím a vymrskám. 

Než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 

 

 

 

+ Opakování básniček z minulého týdne. 

 

 

 

 

  



Pohádka „O kohoutkovi a slepičce“ 

Poslech pohádky „O kohoutkovi a slepičce“, nebo společné čtení s rodiči podle obrázků 

(příloha na další straně) 

https://www.youtube.com/watch?v=OaDUt2HXByk&ab_channel=MgrBizzaroStillAlive  

- Zkus popsat vlastnosti kohoutka a slepičky 

- Jaká zvířátka byla v pohádce? (slepička, kohoutek, prasátko, kráva)  

- Jaká povolání byla v pohádce? (švec, švadlena, sladovník) 

- Ponaučení z pohádky: „Nebýt lakomý a zkusit se rozdělit nejen o sladkosti, ale i 

hračky.“ 

- Posloupnost pohádky– zkusíš vyjmenovat, ke komu šla slepička, jaké věci sehnala a 

pro koho? (Studánka, švadlenka – šátek, švec – střevíčky, prasátko – štětiny, 

sladovník – mláta, kráva – smetanu, louka – tráva, nebe – rosička) 

 

- Slepička byla velmi rychlá, vždyť šlo o život kohoutkovi – zkuste si doma sestavit 

překážkovou dráhu, namalujte si plánek, kde bude studánka, kde švadlenka atd. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OaDUt2HXByk&ab_channel=MgrBizzaroStillAlive


   



Písničky: 

- Šel zahradník do zahrady 

- Jaro dělá pokusy   https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k&ab_channel=jojka2002  

- Travička zelená 

- Čížečku, čížečku 

 

 

 

Protažení: 

https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk&ab_channel=RCSob%C3%A

DkIva%C4%8Cejkov%C3%A1  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k&ab_channel=jojka2002
https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk&ab_channel=RCSob%C3%ADkIva%C4%8Cejkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk&ab_channel=RCSob%C3%ADkIva%C4%8Cejkov%C3%A1


Výtvarná činnost: 

„Dopis pro babičku s dědou nebo kamarády“ 

- Namalujeme nějaký hezký obrázek nebo vytvoříme přáníčko k Velikonocům. 

- To poté dáme do obálky a společně s rodiči napíšeme adresu babičky s dědou nebo 

kamarádů, nalepíme poštovní známku a odneseme dopis na poštu.  

- Babička s dědou nebo kamarádi jistě budou mít radost.       

 

„Velikonoční zajíček“ 

- Kulatý papírový tácek (nebo vystřihneme kruh z papíru) přehneme napůl. 

- Z papíru vystřihneme uši a přilepíme. 

- Poté dokreslíme obličej. 

 

 

 

  



Pracovní činnost: 

„Travňáček“ 

- Skořápky od vajec naplníme vatou nebo substrátem. Poté nasypeme semínka např. 

řeřichy nebo pažitky a namokříme. 

- Položíme na slunečné místo a pravidelně zavlažujeme. Po několika dnech sklidíme a 

můžeme si pažitkou nebo řeřichou ozdobit chleba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Slepička a kuřátko“ 

- Z bílého papíru vystřihneme větší kruh, ze žlutého papíru vystřihneme menší kruh 

(nebo můžeme vybarvit žlutou pastelkou). Poté ho přibližně doprostřed rozstřihneme 

a přehneme a vytvoříme křidélko.  

- Slepičku s kuřátkem nalepíme na papír a dokreslíme nebo nalepíme zobáček, oko a 

hřebínek. 

  



   



   



   



Do bílých rámečků napiš tolik teček nebo číslem, kolik je od jednoho 
druhu. Do šedých rámečků vpravo napiš, kolik je v řádku celkem (sečti).  

   



  



 

  



 


