
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Jak přichází jaro – Slavíme Velikonoce (22. 3. – 31. 3. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafomotorická cvičení: 

Úkol: dbát na správný úchop tužky, správnost provedení a správné sezení při práci u stolu 

 Obtáhni pastelkami velikonoční kraslici. Na každý řádek použij jinou pastelku (příloha 

č. 1). 

 Vezmi si do ruky tužku a obtáhni několikrát kuřátkům vajíčka. Pro ostatní kuřátka 

zkus potom vajíčka nakreslit. Spočítej, kolik kuřátek má na hlavě hřebínek. Kuřátka 

pak můžeš vybarvit (příloha č. 2). 

 Hnědou pastelkou obtáhni zajíce. Druhému a třetímu zajíčkovi dokresli podle prvního 

chybějící části těla. Poznáš, jaké geometrické tvary jsi obtahoval? (příloha č. 3) 

 Tužkou nebo černou pastelkou beránkovi dokresli vlnu (příloha č. 4). 

 Podle vzoru dokresli na vajíčka čáry. Každá čára bude mít jinou barvu (příloha č. 5). 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, pojmy – více x méně, prostorovou 

představivost (pravá a levá strana, nahoře a dole), zopakovat geometrické tvary 

 Spočítej, kolik vajíček mají kuřátka. Poznáš, které má nejvíce a které nejméně? 

Obrázek pak vybarvi (příloha č. 6). 

 Pojmenuj a vybarvi geometrické tvary podle symbolů nahoře na pracovním listě. 

Spočítej kruhy a stejný počet nakresli na kraslici vpravo nahoře. Déle pokračuj dle 

pokynů dospělého (příloha č. 7). 

 Vybarvi obrázek podle čísel. Každé číslo má svou barvu (příloha č. 8). 



 Přiřaď správně kuřátka ke svým vajíčkům podle jejich počtu. Počet kuřátek = stejný 

počet vajíček. Kuřátka a jejich vajíčka zakroužkuj vždy stejnou barvou (příloha č. 9). 

 Vyplň pracovní list podle zadání (příloha č. 10). 

 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy (základní i doplňkové), nepřetahovat při vykreslování 

 Každá kraslice musí být krásně barevná. Vybarvi si ji podle své fantazie (příloha č. 

11).  

 Vybarvi si velikonočního zajíčka (příloha č. 12). 

 Pomůžeš kuřátku vybarvit kraslici? Na vybarvení jeho palety použij stejné barvy, 

kterými jsi vybarvil/a i kraslici (příloha č. 13). 

 Vybarvi si omalovánku vylíhnutého kuřátka (příloha č. 14). 

 Zahraj si s dospělým nebo sourozencem velikonoční stolní hru. Nejprve vystřihněte 

barevná vajíčka a rozmístěte je na políčka stejné barvy. Tyto barvy zkus všechny 

pojmenovat. Poté házejte kostkou a posunujte se o příslušný počet políček. Kdo 

nasbírá nejvíce vajíček, ten je nejúspěšnější koledník (příloha č. 15).  

 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

Úkol: rozvíjet komunikační schopnosti, slovní zásobu, rytmické cítění, pozornost a 

představivost 

 Povídej si s dospělým o Velikonocích. Jak slavili Velikonoce, když byli menší (rodiče, 

prarodiče)? Co vše tě napadne, když se řekne Velikonoce?  

 Pojmenuj velikonoční obrázky na pracovním listě a vytleskej je. Kolikrát jsi tleskl? 

Jaké písmeno slyšíš na začátku a na konci slova (příloha č. 16).  

 Přečtěte si s dospělým tradiční povídku z knihy Český rok: Pašíjový týden a 

Velikonoční pondělí, abys věděl/a proč se vlastně Velikonoce slaví a co jim předchází 

(příloha č. 17). 

 

Výtvarné tvoření, práce s papírem – vybarvování, stříhání, lepení:  

Úkol: dbát na správný úchop nůžek, plynulé a přesné stříhání, rozvíjet jemnou motoriku, dbát 

na čistotu práce při lepení lepidlem, naučit se nové výtvarné techniky a práci s přírodním 

materiálem  

 Vyrob si velikonoční závěs. Obrázky vybarvi, pracovní list nalep na tvrdší papír a 

vystřihni. Poté vystřižené obrázky připevni na provázek. Můžeš na něj uvázat také 

barevné mašličky (příloha č. 18).  



 Vyrob si velikonoční krabičku na vyfouknuté kraslice nebo koledu (např. bonbony). 

Krabičku můžeš před vystřihnutím nalepit na tvrdý papír (příloha č. 19). 

 Malování vajíček – na malování a zdobení vajíček existuje spoustu různých technik 

(viz příloha č. 20 a). Věděl/a jsi, že vajíčka lze také barvit přírodním materiálem, který 

má určitě každý doma po ruce? Např. vývarem z cibulových slupek, kurkumou, 

kopřivami, černým čajem nebo červenou řepou.  

 

 

Esteticko-výchovné činnosti (literárně-dramatické, hudební):  

Úkol: procvičit paměť a pozornost, rozvíjet rytmus a fantazii, porozumět čtenému textu 

 Zkus si zazpívat velikonoční písničku: Běžel tudy zajíček. K písničce si můžeš zkusit 

vytleskat její rytmus. Použij ruce, nebo jiný nástroj doma (lžičky, vařečky, tužky) 

nebo v přírodě (kamínky, dřívka – větvičky).  (příloha č. 21) 

 Popros dospělého, aby ti před spaním přečetl pohádky: O obří kraslici (příloha č. 22) a 

O podivném kuřátku (příloha č. 23). 

 Přečti si s dospělým nebo starším sourozencem velikonoční koledy a jednu z nich se 

nauč (příloha č. 24). 

 

Doplňkové úkoly a náměty: 

 Zasaď si do kelímku s vatou, do skořápky od vajíčka nebo rovnou do květináčku 

s hlínou semínka rostlinky nebo osení (např. řeřichu, pšenici nebo ječmen) a sleduj, 

jak den po dni roste (můžeš si třeba k rostlince zapíchnout špejli a každý den na ni 

označit, o jaký kousek povyrostla). 

 Zkus si společně s dospělým připravit vajíčkovou pomazánku. Recept na jednoduchou 

vaječnou pomazánku najdete v příloze č. 20 b. 

 Vyjdi si s dospělým na procházku po okolí a pozoruj změny v přírodě a velikonoční 

výzdobu (např. v oknech domů).  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

 



Příloha č. 2 

 

 



Příloha č. 3 

  



Příloha č. 4 

 



Příloha č. 5 

 

 

  



Příloha č. 6 

 

  



Příloha č. 7 

 

  



Příloha č. 8 

 

  



Příloha č. 9 

 

  



Příloha č. 10 

 

 



Příloha č. 11 

 



Příloha č. 12 

 



Příloha č. 13 

 

 



Příloha č. 14 

 

  



Příloha č. 15 

 



Příloha č. 16 

 



Příloha č. 17 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



Příloha č. 18 

 



Příloha č. 19 

  



Příloha č. 20 a 

MALOVÁNÍ A ZDOBENÍ VAJÍČEK 

 

 

Příloha č. 20 b 

SPOLEČNÉ VAŘENÍ – VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA 

 

Vajíčka oloupeme, nakrájíme a smícháme s ostatními ingrediencemi. Děti mohou chlebíčky 

ozdobit např. paprikou, rajčetem apod. 

 

  



Příloha č. 21 

  



Příloha č. 22 

 

 

 



Příloha č. 23 

 

  



Příloha č. 24 

 
 

 


