
6_úkoly pro domácí přípravu dětí_13.týden_29.3.-31.3.2021

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – Předškoláci MŠ

TÝDEN 29.3.–31.3.2021

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. Tištěné materiály si vyzvedněte po telefonické dohodě u paní
učitelky Žanety Štefanové 773 636 009.

Velikonoční svátky se blíží  a téma na následující  týden zůstává: 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 nebo na WhatsApp (čísla  viz  níže).  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

Na plotě školy jsme pro Vaše děti připravily zábavné úkoly, budeme rády, když se s 
dětmi přijdete podívat. 

Krásné Velikonoce přejí Žaneta a Jana 

mailto:jana.hovorkova@zsmskamyknv.cz


A začneme opět básničkou:

Hody, hody, doprovody,
Já jsem malý zajíček,
Utíkal jsem podle vody, 
Nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
Chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka.
A já řekl: „ne, ne, ne“.

Na remízku mezi poli,
Mám já strýčka králíčka,
Tomu nosím každým rokem
Malovaná vajíčka.

Úkol na každý den:

Pondělí: Dojdi si s rodiči ke školce splnit zábavné úkoly na plotě a vezmi si domů 
vyfouknuté vajíčko. Nebo si to vajíčko zkuste vyfouknout doma, ale pozor, chce to silný dech
:o)

Úterý: Vajíčko, které sis donesl (vyfoukl) ozdob a pověs na břízu před obecním úřadem, 
můžete se chodit dívat, jak tam přibývají další krásné kraslice.

Středa: Upečte si s maminkou velikonočního beránka, recept ti rodiče mohou vytisknout, 
dobrou chuť.

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.



Postupuj podle pokynů, nakonec obrázky vybarvi.



Najdi cestu, která dovede zajíčka ke kraslicím, projeď ji tužkou nebo pastelkou jedním tahem.



Projeď trasu jedním tahem. Skontroluj si, že dobře sedíš s rovnými zády, nohama opořenýma 
o zem a že dobře držíš tužku třemi prsty.





Najdi a vybarvi správný počet vajíček, jsi již velký a šikovný, nepřetahuj.



Milé děti,  

 

pokud budou mít rodiče čas, můžete si velikonočního beránka upéct pomocí 

obrázkového receptu, který jsem pro vás připravila. Nemusíte nic vážit, bude 

vám stačit hrníček a lžíce       Určitě poproste rodiče o pomoc, hlavně až budete 

dávat beránka do trouby, která je moooooc horká!  

 

 

Budete potřebovat:  

- 3 ks vejce 

- 1 hrnek rostlinného oleje 

- 1 hrnek mléka 

- 1 balíček vanilkového cukru 

-2 hrnky polohrubé mouky 

- 1 balíček prášku do pečiva 

- 1 hrnek cukru krupice 

- moučkový cukr na posypání 

- lentilky, nebo rozinky na místo očí 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Smícháte 2                                      ,   1                                          

 

 

1                                , 3             , 1           

  

 

 

1            a 1  

 

 
Těsto vylijte do vymazaná a vysypané                                   a pečte asi 45  

 

 

minut v                        . Beránka ozdobíte   a místo očí dáte 

 

 

 nebo  a beránka posypete  

 

 

Dobrou chuť!                                                                             


