
ÚKOLNÍČEK PRO 

PŘEDŠKOLÁKY  

 číslo 2  

 

„VELIKONOCE“ 

- rozvoj sluchového vnímání, řeči a výslovnosti, vyjadřování a komunikace, paměti 

a pozornosti, sebeobsluhy a samostatnosti, číselných pojmů, jemné motoriky a 

grafomotoriky, rozvoj smyslů (chuť, čich, zrak) 

 

1) Nejprve se nauč krátkou básničku, správně vyslov všechna slova: 

Když maluješ vajíčka, z okna vidíš zajíčka. 

Velikonoce tu brzy budou, zatočíme rychle s nudou. 

Tak zatočte s nudou a vypracujte společně velikonoční úkoly. 

 

2) Povídej si doma s rodiči o svátku, který se blíží – Velikonoce. Proč jsou 

Velikonoce svátky jara? Co se všechno o Velikonocích dělá? Co dobrého se peče a 

vaří? Co dělají holky a co kluci? Můžeš nakreslit obrázek k Velikonocům (obrázek 

pak založíme do tvého portfolia ve školce). 

 

3) Přemýšlej, co všechno patří k Velikonocům a co ne, můžeš využít rozstřihané 

přiložené obrázky a určovat, co patří k Velikonocům nebo ti rodiče mohou 

obrázky nakreslit nebo slova jen říkat. S obrázky se dále můžeš hrát: vyjmenuj 

ty, která začínají na hlásku…, rozkládej slova na slabiky, můžeš vyzkoušet i hru  a 

procvičit paměť – vyberte 6 obrázků, jeden schovejte a dítě hádá, který zmizel. 

4) Teď se zaměříme na dny v týdnu. Blíží se Velikonoce a každý den v týdnu před 

nimi má svůj název. Modré pondělí, Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, 

Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční, Velikonoční pondělí. Zkus s rodiči 

nebo se starším sourozencem najít, proč se tyto dny takto jmenují. Také trénuj 

dny v týdnu. Nauč se je vyjmenovat, jak jdou po sobě a také odpovídat na otázky 



jako: Který den je po středě? Jaký den je poslední v týdnu? Který den je mezi 

úterkem a čtvrtkem? 

Úkol navíc: můžete se celá rodina obléct do barvy podle barevných dnů, např. 

ZELENÝ ČTVRTEK – oblékni si třeba zelené tričko. 

5) Pomoz mamince s pečením beránka. Můžeš připravovat potraviny, míchat 

těsto, uvázat upečenému beránkovi mašli apod. Zkus pak zopakovat, co všechno 

se k pečení potřebovalo. Můžeš k potravinám přivonět a některé z nich ochutnat. 

Také zkus se zavázanýma očima podle chuti nebo vůně poznat, co to je.  

6) Připrav si společně s rodiči větší papírové vajíčko, můžeš ho celé vybarvit či 

ozdobit jako kraslici. Požádej rodiče, aby ti vajíčko rozstříhali na různě velké 

kousky a ty zkus vajíčko opět poskládat jako puzzle.  

7) A teď trochu „počítání“. Připrav si různě barevná papírová vajíčka (5 ks od 

každé barvy - modrá, červená, žlutá, zelená, oranžová) a také několik stejně 

barevných předmětů (PET víčka, knoflíky, dílky z her či stavebnic). Tvým úkolem 

je přiřadit k sobě stejný počet vajíček jako je předmětů. Je možné dávat i 

stejné barvy podle zadání, které ti rodiče připraví. 

8) A teď pozor holky a kluci. Holčičky připraví s maminkou nějaká malovaná 

vajíčka či kraslice a kluci zkuste uplést s tátou pomlázku. 

9) Vypracuj pracovní list s kuřátkem. Obtáhni několikrát všechna kuřátka. 

Kuřátka ti může maminka nakreslit na papír, jsou jednoduchá. 

10) Nastříhej s pomocí rodičů různé menší geometrické tvary (obdélník, čtverec, 

trojúhelník, kruh, 5-6 ks od každé barvy - žlutá, modrá, zelená, červená). 

Geometrické tvary správně pojmenuj. Potom si připrav velké bílé vajíčko z papíru 

a geometrickými tvary ho ozdob podle předlohy na obrázku. Předlohu ti také 

mohou připravit rodiče, ale to budeš potřebovat druhou sadu (vajíčko a 

geometrické tvary). 

 

A bonusový úkol pro celou rodinu: Velikonoční zajíček někde schoval vajíčka, 

čokoládové dobroty, nějaký malý dáreček. Schovávat a hledat můžete doma, 

venku na zahradě nebo i někde v přírodě. 

  

 



 

  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


