
Výuka na dálku MŠ Tyršovy sady – koťátka 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: KAŽDÁ MALÁ KYTIČKA, RADOST MÁ ZE SLUNÍČKA 

Tématický blok: POMLÁZKA SE ČEPÝŘÍ (29.3.-1.4.2021) 

Očekáváné výstupy:  

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu, 

- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, 

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení, 

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“, 

- rozhodovat o svých činnostech, 

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s 

penězi apod., 

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. 

ČINNOSTI DĚTÍ: 

 

1) VELIKONOČNÍ BÁSNIČKA + PÍSNIČKA S POHYBEM (odkaz) + HÁDANKA 

Velikonoční pro holky: 

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

 

Písnička s pohybem: 

- Na tomto odkazu najdete písničku „Vajíčka“, na kterou si můžete zatančit. 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w 

 

Hádanka: 

 

Tam, kde křupe skořápka, 

budou brzy …“ (kuřátka, housátka, káčátka) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


2) VELIKONOČNÍ AKTIVITY 

 

 



 

  



3) VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – VÝTVARNÁ VÝCHOVA (ze skořápek, z brambor) 

a) Pomůcky:  

 Skořápky 

 Papír A4 

 Vodové barvy (vodovky) 

 Lepidlo 

Postup: 

 Až budete péct, schovejte skořápky a použijte je na velikonoční koláž. Nechte děti, 

aby je samy rozbily na malé kousky, nalepily na papír (třeba do obrysů vajíček) a 

nabarvily. 

  



b) Pomůcky: 

 Rozpůlená brambora 

 Vodové barvy (vodovky) 

 Papír A4 

 Nůž/škrabka  

Postup: 

 Krásná a oblíbená jsou velikonoční bramborová razítka. Stačí vybrat oválnou 

bramboru, rozkrojit ji na polovic a máte krásný tvar vajíčka. Zářezy je ozdobte podle 

vlastní fantazie a můžete tisknout. 

 

4) PRACOVNÍ LISTY K VYPRACOVÁNÍ (viz níže) 

- Je možné vyzvednout na brance MŠ. 

- Důležité dbát na správný úchop psacího náčiní. 

 Pracovní list číslo 1. – spoj stejné vajíčka čarou. 

 Pracovní list číslo 2. – dokresli vajíčko podle své fantazie. 

 Pracovní list číslo 3. – dokresli vajíčko podle vzoru. 

 Pracovní list číslo 4. – spočítej jednotlivé obrázky a zapiš číslem nebo tečkami, kolik 

je stejných obrázků.  

 Pracovní list číslo 5. – vytleskej obrázky a poté pomocí pastelky vybarvi tolik puntíků, 

kolikrát si tleskl(a).  

 

Přejeme krásné a klidné prožití velikonočních svátků,  

Za třídu koťátek zdraví Pavla a Marcela. 



Pracovní list číslo 1 

 



Pracovní list číslo 2 



Pracovní list číslo 3 



Pracovní list číslo 4 

 

 



Pracovní list číslo 5.  


