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Milí rodiče, 

tento měsíc máme ve vzdělávacím plánu přípravné třídy téma: Jaro s podtématy Svátky jara-
proměny přírody na jaře. 

S dětmi stále opakujeme –
- Co patří k jaru? (teplo, slunce, probouzení přírody, zelenají se stromy…)
- Které květiny kvetou na jaře? Jmenuj jarní květiny, pojmenuj barvy květů. 
- Kteří ptáci se k nám vracejí z teplých krajin ( vlaštovky, čáp, skřivan, ..)
- Co všechno si představíte, když se řekne slovo „Velikonoce“?

- Jaké velikonoční tradice znáte?

Děti mají úkoly v pracovních sešitech a v pracovních listech. Některé uděláme při našich 
online hodinách. Kdo se nepřipojí, udělá úkol samostatně s rodiči. Dejte dětem dostatek času 
na jejich vypracování. 

Prosím, opět dohlédněte na to, aby děti plnily pouze určené úkoly – ne jiné !  Děti mají tento 
týden zadané úkoly pouze na tři dny. Ve čtvrtek a pátek mají velikonoční prázdniny. 

Pondělí -  Pastelka str. 16,  PL (urči obrázek před, za, první, poslední.. ) ( online výuka )

Úterý –  Poznávání str. 3,  PL ( spoj správný počet vajíček )

Středa  - Matematika str.  15,  PL ( zrak.percepce – najdi jiný obrázek), přednes koledy –
Zajíčkova koleda ( online výuka )

Čtvrtek - Velikonoční prázdniny

Pátek -  Velikonoční prázdniny

Děti si dále opakují koledu, kterou ve středu přednesou na online hodině ( 31.3 ).  

Zajíčkova koleda

Josef Kožíšek

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 dvorečku za potokem, mám já strýce králíčka, 

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody, dám mu kopu vajíček.

Dětem můžete opět pustit oblíbenou pohádku ze série Chaloupka na vršku – tentokrát jak se 
pomlázky ztratily https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc  kde jsou krásně vyobrazené
velikonoční tradice.

Přečtěte si s dětmi také příběh o kohoutkovi a slepičce. Nezapomeňte si po přečtení ověřit 
pomocí otázek, zda děti dávaly pozor 

V příloze mát tip na pracovní činnost. Tentokrát zkuste s dětmi upéct tradičního 
velikonočního beránka  

K Velikonocům patří také nabarvená vajíčka. Zkuste použít s dětmi přírodní materiály a 
obarvit vajíčka trošku netradičně. Např. 

- Kurkuma - žlutá
- Cibule – oranžová
- Řepa - červená
- Borůvky- fialová
- Špenát - zelená

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


O kohoutkovi a slepičce
Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. Kohoutek řekl: „Co kdo z nás 

najde, bude oběma na polovic". „Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, 
vyhrabala jadýrko a upřímně se s kohoutkem o ně rozdělila. Potom vyhrabal kohoutek taky 
jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby slepička nevěděla, a jádro mu uvázlo v 
krčku. „Běž honem, slepičko, přines vody, sic umřu!" Jak to řekl, převalil se na zemi, 
nožkama vzhůru. 

Slepička běžela pro vodu ke studánce: „Studánko, dej vody mému kohoutkovi: leží 
tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!" Studánka řekla: „Nedám ti vody,
dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'.

Slepička běžela ke švadleně: „Švadlenko, dej šátek studánce, studánka dá vody mému 
kohoutkovi: leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!“ Švadlena řekla:
„Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky".

Slepička běžela k ševci: „Ševče, dej střevíčky švadlence, švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody mému kohoutkovi: leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, 
že umře!"
Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od prasátka štětin".

Slepička běžela k prasátku: „Ach, prasátko, dej ševci štětiny, švec dá střevíčky 
švadlence, švadlenka dá šátek studánce, studánka dá vody mému kohoutkovi: leží tam v 
oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!" prasátko řeklo: „Nedám ti štětin, 
dokud mi nepřineseš ze mlýna košík hrachu.“

Slepička běžela do mlýna a prosí mlynářku: „Ach, mlynářko, dej prasátku košík 
hrachu, prasátko dá ševci štětiny, švec dá střevíčky švadlence, švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody mému kohoutkovi: leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, 
že umře!" Mlynářka řekla: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy džbán smetany!"

Slepička běžela ke krávě: „Kravičko, dej mlynářce smetanu, mlynářka dá hrách 
prasátku, prasátko dá ševci štětiny, švec dá střevíčky švadlence, švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody
mému kohoutkovi: leží tam v oboře, má nožky nahoře — bojím se, bojím, že umře!" Kráva 
řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš s louky travičky".

Slepička běžela k louce: „Louko, dej krávě travičky, kráva dá mlynářce smetanu, 
mlynářka dá hrách prasátku, prasátko dá ševci štětiny, švec dá střevíčky švadlence, švadlenka 
dá šátek studánce, studánka dá vody mému kohoutkovi: leží tam v oboře, má nožky nahoře —
bojím se, bojím, že umře!"
Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš s nebe rosičky!"

Slepička prosila: „Nebe, nebíčko! Dej louce rosičky, louka dá krávě travičky, kráva dá
mlynářce smetanu, mlynářka dá prasátku hrách, prasátko dá ševci štětiny, švec dá střevíčky 
švadlence,
švadlenka dá šátek studánce, studánka dá vody mému kohoutkovi: leží tam v oboře, má nožky
nahoře — bojím se, bojím, že umře!" 

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva 
smetanu, mlynářka hrách, prasátko štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka vody. 

Slepička nabrala vody do zobáčku, a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo 
mu jadýrko dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídly a zakokrhal vesele: „Kykyryký!"

Otázky k textu:

Proč kohoutkovi uvízlo jadýrko v krku?    Pro co běžela slepička ?  
                                                    

Co měla dát kráva slepičce? Jak to nakonec všechno dopadlo ?









 Milé děti,

zkuste s pomocí maminky upéct tradičního velikonočního beránka. Pokud nemáte doma svůj 
osvědčený recept, můžete využít ten, co jsem vám napsala.

Tak s chutí do práce ! 

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

Těsto vylijte do vymazané a vysypané formy a pečte asi 45 
minut. Beránka ozdobíte mašlí a místo očí dáte lentilky nebo 
nebo hrozinky a beránka posypete cukrem.

Pokud se do beránka pustíte, nezapomeňte se s ním vyfotit a fotečku mi poslat, abychom
se na ní po Velikonocích společně s dětmi podívaly.


