
 Než se znovu potkáme ve školce, můžete mezitím zkusit některé z 

následujících činností: 

 

• Vymysli aprílový žertík na jiného člena rodiny. 

• Vyrob velikonoční pohlednici nebo přání a obdaruj s ním někoho, určitě mu 

uděláš radost. 

• Kluci: naučte se nějakou básničku na velikonoční koledu. 

• Holky: nachystejte si pentličky pro kluky na pomlázku, obarvěte si vajíčka. 

• Zkuste si z uvařených vajíček vyrobit pomazánku (Pokud nemáte 

rodinný recept, můžete použít tento): 

- 5 vajec 

- 1 menší cibulka 

- 4 trojúhelníčky taveného sýru 

- 1 majolka 

- sůl podle chuti 

Všechny ingredience smíchejte, zkuste mamince pomáhat – můžete míchat, loupat 

vajíčko, krájet, ochutnávat:-). Při krájení ale opatrně na nůž ať se nezraníte!!! 

• Zatelefonuj svému kamarádovi a popřej mu veselé Velikonoce. 

• Dejte si s rodiči nebo se sourozenci závody v běhu. 

• Zacvič si tak, jak cvičíme ve školce, můžeš si vymyslet i nové cviky. 

Zde několik odkazů na písničky ke cvičení, která děti většinou už znají z MŠ: 

https://www.youtube.com/watch?v=abOm1jv-rrk 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys 

 

• Můžete si pustit pohádku "Chaloupka na vršku": 

https://www.youtube.com/watch?v=_4qngXTIYjA 
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• Podívejte se i na nabídku kulturních akcí na webových stránkách infocentra 

Humpolec: 

http://infohumpolec.cz/infocentrum/aktuality/humpolecke-velikonoce.html 

 

• Na jaře se rodí mláďátka, umíš některá pojmenovat? 

• Pozoruj probouzející se jarní přírodu - poslouchej, jak zpívají ptáčci, zasej si 

semínka - vyroste ti rostlinka. Choď hodně ven, hledej jarní kytičky, užívej si 

sluníčka. 

 

 

Říkanka s pohybem: 

Čáp je velký pták, (velký kruh před tělem) 

dělá klapy, klap. (ruce klapou před tělem) 

Umí stát na jedné noze, (stoj na jedné noze) 

umí létat po obloze. (ruce jako křídla létají) 

Hnízdo staví na komíně, (ruce nad hlavu) 

rozhlíží se po krajině. (ruka k čelu, jako když koukáme do dálky) 

Pak si potichoučku vyčká (prst na ústa, jako když máme být potichu a šeptáme) 

na žabičku u rybníčka. 
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