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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Předškoláci MŠ 

TÝDEN 22.3.–26.3.2021 

 

Milí rodiče, děkujeme Vám za zaslané úkoly Vašich dětí. A posíláme Vám další práci pro 

Vaše předškoláky. Prosíme, vytiskněte jim materiály a pomozte jim s vysvětlením zadání a 

případně s jejich vypracováním. Pokud potřebujete úkoly vytisknout, prosím o kontakt na 

773 636 009, materiály Vám připravíme a domluvíme se na předání. 

Nový týden nám přináší nové téma: Hody, hody, doprovody. Zaměříme se na připomenutí 

velikonočních tradic.  

Vypracované úkoly nám prosím zašlete na email: zaneta.stefanova@zsmskamyknv.cz nebo 

jana.hovorkova@zsmskamyknv.cz. Děkujeme učitelky třídy SOVIČEK 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat i přes telefon či WhatsApp na číslech: 

Žaneta 773 636 009, Jana 723 742 435 

  



A začneme tentokrát básničkou: 

Sluníčko nám krásně svítí, 

na zahrádkách kvete kvítí. 

A co bude zakrátko? 

Vylíhne se kuřátko. 

Taky malá housátka, 

utečou nám za vrátka. 

Uvaříme vajíčka, 

velká i ta maličká. 

 

Úkol na každý den: 

Pondělí: Podívej se na pohádku Chaloupka na Vršku Jak se pomlázky ztratily. Dobře 

poslouchej, mluví se tam o velikonočních tradicích. Jaké symboly Velikonoc jsi v pohádce 

viděl/a?  

Chaloupka na vršku - 05 Jak se pomlázky ztratily - YouTube 

Víš, z čeho se plete pomlázka a co vše patří do mazance? Poraď se s rodiči. 

Úterý: Natrhej mamince kytici kočiček, uvaž na ni pěknou mašli a dejte si je do vázy. 

Středa: Upečte si s maminkou Jidáše: 

1 kg polohrubé mouky, 30 g droždí, 250 ml (i více) vlažného mléka, 120 g másla, 100 g 

cukru, krupice, 2 žloutky, sůl 

1 vejce na potření, máslo na vymazání plechu (pečící papír) 

tekutý med 

1. Z trochy mléka, mouky, lžičky cukru a droždí připravíme kvásek, který po vzejití 

přidáme do prosáté mouky s cukrem a špetkou soli, přidáme máslo a žloutky utřené 

do pěny, podle potřeby doplníme vlažným mlékem a vypracujeme hladké nelepivé 

těsto a necháme kynout na teplém místě. 

2. Z těsta si nakrájíme kousky, zakulatíme, uděláme tenké válečky (asi jako 

ukazováček), asi 20 cm dlouhé a stáčíme do spirálek což je typický tvar jidášů 

nebo do esíček, uzlů, kuřátek... 

3. Klademe je na pomaštěný plech nebo na pečicí papír, necháme ještě mírně 

vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme ve vyhřáté troubě. 

4. Po upečení ještě horké potřeme mašlovačkou rozehřátým horkým medem. 

 

Čtvrtek: Nakresli obrázek velikonočního beránka, použít můžeš nejen pastelky, ale i nějaké 

barvičky a štětec. 

Pátek: Pošli velikonoční přání nebo pohlednici babičce (dědečkovi…). 

 

Nezapomínejte ani na pohyb, choďte na procházky a pozorujte přírodu kolem sebe, jezděte na 

kole, nebo na bruslích, běhejte, skákejte a užívejte si jarního sluníčka.  

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


Grafomotorické cvičení – dokresli kuřátkům vajíčka, každé objeď alespoň pětkrát, zkus 

mezitím nezvedat tužku z papíru. Pozor na to, abys dobře seděl/a a dobře držel/a tužku. 

Kuřátka vybarvi. 

 

  



Velikonoční zajíček tě jde navštívit, pomoz mu najít cestu a nakresli svůj domek. 

 

 

 

  



Vybarvi podle čísel, pracuj pečlivě, nepřetahuj okraje, hlídej si, jak držíš pastelku. 

 

  



Dokonči logickou řadu. 

 

  



Rozstříhej obrázek podle naznačených čar a skládej si jej jako puzzle. Snaž se udržet rovnou 

linii. 

 

 

  



Vyrábíme 

Zkus si vyrobit velikonoční vajíčko z provázku, inspiraci najdeš na videu níže. Pokud nemáte 

vodní sklo, lze použít směs tekutého lepidla Herkules a vody 2:1 (2díly lepidla a 1 díl vody). 

Nakonec ozdobte. 

 

(547) Tesco recepty | Velikonoční vajíčka z provázků - YouTube 

A výsledek může vypadat nějak takhle: 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zVcRqE2dPME


No a poslední úkol je projít Jarní hru až do cíle, hodně zábavy. 

 


