
KOLEDA,KOLEDA, JARNÍ TRÁVO, AŤ JE 

TADY VŠECHNO ZDRÁVO 
Na smrtnou neděli, která letos vychází na 21.března, kdysi obcházela děvčata vesnici s lítem a 

s přáním hezkého jara s koledou. V čele průvodu nosívaly Mořenu-paní Zimu a zpívaly zvykoslovné 

písně. Potom Mořenu odstrojily a utopily ve vodě. A mohlo začít jaro. Každý věděl, že za dveřmi jsou 

Velikonoce. I my se budeme pomalu připravovat, proto jsme připravily náměty do center aktivit 

s touto tématikou. Dětem můžete přečíst nebo najít díl z knihy (večerníčku) Chaloupka na vršku, kde 

jsou tyto lidové tradice krásně ztvárněny( popsány) Jak se Andulka bála smrtky  Jak se pomlázky 

ztratily 

 

STOLNÍ HRY – dětem vyrobte z tvrdého papíru tangram(skládanku)vajíčka, může být jednodušší než 

je v odkaze, stačí různé půlky, třetiny apod. a potom to také mohou vyzkoušet děti pro ostatní členy 

rodiny, obkreslí a rozstříhají vajíčka na různé díly a máte zábavnou činnost na jeden podvečer 

Tangram skládanka vajíčka 

HUDBA – naučte se novou písničku Velikonoční písnička a děvčata si mohou znovu připomenout 

velikonoční koledu Líto, líto nesu až se celá třesu….. 

POHYB-určitě doma najdete plastové vajíčko od čokoládové dobroty Kinder, položte si ho na lžíci a 

přenášejte přes různé překážky ( podlézání pod židlí, dlouhé kroky po polštářích, slalomy,..), třeba si 

někdo troufne i na slalom s opravdovým vajíčkem ? 

 -také je nejvyšší čas na pilování jízdy na kole bez pomocných koleček ,někdo zvládne i kolo 

s převody, pilovat můžete i jízdu na inline bruslích 

 -pokud doma objevíte větší množství plastových vajíček, nechte děti ať vám je na zahradě, 

louce,… ukryjí a vy je budete muset hledat, role si můžete několikrát vyměnit, zapojit se mohou 

všichni členové rodiny 

VODA A PÍSEK-tentokrát využijte pískoviště, děti se budou snažit o pravidelné střídání barevných 

vajíček, barevná vajíčka si můžete vyrobit, ale stejnou službu udělají barevná víčka od plastových 

lahví nebo barevné dílky stavebnic, příklad Pokračuj ve stejném střídání barev(algoritmu) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
https://www.anyssa.org/classedesgnomes/wp-content/uploads/documents/arts/arts-visuels/tangram/tangram-gabarit-oeuf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs


ATELIÉR-bramborová razítka, ve sklepě určitě najdete staré brambory, které mají po rozkrojení tvar 

vajíčka, vzory jsou jen na vaší fantazii, můžete se pustit i do velikonočních přáníček 

 

MANIPULACE-zkuste nazdobit vyfouknutá vajíčka, je mnoho technik, vybraly jsme jednu 

z nejjednodušších, aby jste všichni měli doma dostupný materiál 

 

DOMÁCNOST-zkuste si vyfouknout vajíčko, pokud se nedaří nevadí, barvení vajíček už zvládnou 

všichni, ale zkuste to bez kupovaných barviček, přikládáme zajímavé tipy, kdyby se některá náhodou 

rozbila, můžete zkusit techniku zdobení mozaikou ze skořápek 



 

 

KNIHY A PÍSMO-zkuste postupné zmenšování oválu ( vajíčka) a nebo zdobení kraslic, vždy si 

kontrolujte uvolněné držení tužky třemi prsty a správné sezení 



 



 

  



 

 

 

 



DÍLNA-z vycházky si doneste březové nebo vrbové proutí a pusťte se do velikonoční dekorace na 

dveře, pro inspiraci přikládáme dva obrázky, ale těšíme se na fotečky vašich originálních dekorací 

  

Na závěr několik básniček a pracovních listů  



 



 

 

 

 

 

 



 


