
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: „Svátky jara – Velikonoce“) 

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

 

V týdnu 29.3. – 1. 4. jsme měli mít téma „Svátky jara – 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 pašijovým týdnem, význam a tradice s těmito dny spojené (viz příloha) 

- Zdobení velikonočních kraslic 

- Pomoc s úklidem 

- Pletení pomlázky 

- Pečení beránka, mazance nebo velikonočních perníčků 

- Procházky do přírody 

- Pozorování změn počasí 

 

Básně k nacvičení: 

 

Opakování velikonočních koled, které děti znají. 

 

Pletu, pletu pomlázku 

Pletu, pletu pomlázku, 

z proutí a provázku. 

Mašli si na ni přivážu  

a holkám ji hned ukážu. 

Zazpívám jim koledu,  

snad to ještě dovedu.  

 

 

Panímámo zlatá 

Panímámo zlatičká,  

darujte nám vajíčka, 

nedáte-li vajíčka,  

uteče vám slepička 

do horního rybníčka. 

A z rybníčka do louže, 

kdo jí odtud pomůže? 

  

Slepička běhá 

Slepička běhá po dvoře, 

vajíčko se kutálí v komoře, 

slepička kdák! Vajíčko křáp! 

Máte mi ho panímámo dát. 



 

   



   



Video „Chaloupka na vršku - 05 Jak se pomlázky ztratily“ 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%

C4%9BPosledn%C3%AD  

  

 

Písničky: 

- Nácvik písně „Velikonoční“ 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs&t=161s&ab_channel=JanaHerzogov%C3

%A1  

 

 

 

Protažení: Velikonoční příběh (dětská jóga) 

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk&ab_channel=LittleBubbles  

 

 

Velikonoční pohádka 

Poslechněte si pohádku a potom si o ní s rodiči povídejte. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10610620884-citanka/413234100071035/titulky  

 

 

Omalovánka 

Pečlivě vybarvi pastelkami omalovánku, která je na další straně. Dávej pozor na přetahování. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs&t=161s&ab_channel=JanaHerzogov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs&t=161s&ab_channel=JanaHerzogov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk&ab_channel=LittleBubbles
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10610620884-citanka/413234100071035/titulky


  



Výtvarná činnost: 

„Velikonoční věneček“ 

- Vystřihneme si šablonu vajíčka (viz šablona na další straně u zajíčků) a několikrát ji 

obkreslíme na barevný nebo bílý papír. Vajíčka můžeme vymalovat temperovými 

barvami, voskovkami a poté přetřít vodovými barvami, pastelkou, fixou… 

- Poté vajíčka vystřihneme a slepíme je do tvaru věnce. Přilepíme k nim stužku nebo 

provázek a můžeme pověsit např. na dveře. 

 

 

 

 

 

 

 

„Velikonoční zajíček“ 

- Vystřihneme si šablonu zajíčka (na další straně), kterou položíme na čistý papír.  
- Jednou rukou budeme šablonu přidržovat a bříška prstů druhé ruky si namočíme do 

barvy a budeme tiskat kolem zajíčka, dokud plocha nebude úplně zaplněná. 
- Potom šablonu sundáme a necháme barvy zaschnout 
- Zajíčka obtáhneme černým fixem a přilepíme mu ocásek ze zmačkaného papírového 

kapesníčku. 



   



Pracovní činnost: 

„Slepička“ 

- Podle šablony vystřihneme slepičku z tvrdšího papíru. 
- Namalujeme očičko, vybarvíme hřebínek a zobáček, můžeme libovolně dozdobit. 
- Potom provlékneme vyfouknutým vajíčkem provázek (vajíčko může být i barevné), 

z každé strany uděláme uzlík a přivážeme ke slepičce. Shora necháme provázek delší 

na pověšení.  





Pomoz zajíčkovi najít cestu ke košíčku. 

  



Spočítej vajíčka a do rámečku zapiš stejný počet teček nebo číslo. Vajíčka vybarvi. 

  



  



  



  



  



JMÉNO: 

Dokresli kočičky. 

  



JMÉNO: 

Pospojuj stejné dvojice vajíček a vajíčka vybarvi. 

  



Včelka hledají cestičku ke svému 

oblíbenému kvítečku. Pomůžeš jim? 

 

  



 


