
Vážení rodiče, přinášíme několik nápadů na činnosti s dětmi, které by za normálních 

okolností proběhly v MŠ. Velikonoce se neúprosně blíží a proč si tento čas neobohatit mnoha 

aktivitami, které nám zkrátí čas, než se zase všichni společně sejdeme ve školce. 

 

 

 

Aktivity na ven 

Začínající krásné jarní počasí v mnoho z nás určitě vzbuzuje touhu trávit čas venku, jak jen to 

jde. Pojďte si tedy zpestřit s dětmi tento pobyt venku pomocí pár aktivit, které zaměstnají 

jak tělo, tak i hlavu a z tradiční procházky se náhle může stát velké dobrodružství. 

 Herbář – není nic zajímavějšího než pozorovat, jak se příroda probouzí zpět k životu. 

Jaro je jedno z nejkouzelnějších období, kdy lze tyto změny pozorovat více než jindy. 

Proč tedy společně na procházce nenacházet jarní květiny a společně je pojmenovat, 

poslouchat zvuky a přemýšlet, kterému zvířeti by mohlo patřit? Zkuste některé z 

těchto květin vyfotit a vytvořit doma společně s dětmi herbář, kde přiřadíte ke 

květině název, popis a vše, co vás jen napadne. Meze se nekladou ani v tom, jak ho 

děti vyzdobí a obohatí o vlastní nápady. 

 Domečky – i v Praze se nachází mnoho míst, kam lze vyrazit za přírodou. Proč si tento 

čas nezpestřit třeba společnou výrobou domečků pro Velikonočního zajíčka z 

dostupných přírodních materiálů. 



 

 Malování pomocí hlíny – jestliže vám zbyde trochu místa v batohu, zabalte si příště 

na procházku do lesa třeba obal od jogurtu, štětec, papír a trochu vody. Nechte děti 

nabrat trochu hlíny do nádoby, přilejte vodu a malování může začít. 

 Sběr jarních prvků – co pro nás symbolizuje JARO? Povídejte si s dětmi o jaru, co  

k němu patří a jak ho poznáme. Do zavařovačky můžete kousek jara uschovat a 

nechat je děti naplnit čímkoliv, co pro ně jaro znamená, ať už věcmi, které najdete 

doma, či venku. 

 Proutky na pomlázku – Velikonoce se blíží a tradice pletení vlastních pomlázek by pro 

děti mohla být více než zajímavá aktivita. Najděte proutky a společnými silami tuto 

tradici zkuste uskutečnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivity na doma 

 

 

 Jestliže doma máte podobná vajíčka, zahrajte si sluchové pexeso. Naplňte vždy dvě 

vajíčka stejnou náplní a nechte děti pomocí sluchu rozeznávat, které jsou ty správné 

dvojice 

 



 Plato na vejce – namalujte na jednotlivé dílky spodku plata barvy a nechte děti třídit 

vajíčka podle barev. Opakujte s nimi, o jaké barvy se jedná 

 

 

 

 Hon na vajíčko – rozmístěte do prostoru několik vajíček a pomocí jednoduchých 

indicií je nechte děti najít. Můžete poté dělit podle barev, které je největší a které 

naopak nejmenší, nalepit na vajíčka čísla, seznámit je se základními číslovkami a 

společně je poskládat do řady 

 

 K uvolnění zápěstí a rozvoji jemné motoriky může jednoduše posloužit malování 

kruhu. Zkuste děti motivovat k namalování několika kruhů, či můžete vytvářet jedno 

velké vejce opakovaným krouživým pohybem. 



 

 Připni zajíčkovi ocásek – nechte děti přiřadit barevný ocásek ke stejně barevnému 

zajíčkovi 

 

 

 

 Vajíčkové pexeso – zahrajte si společně s dětmi vajíčkové pexeso. Nechte děti vajíčka 

vybarvit a s vaší dopomocí vystřihnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

    

 

 



 

 Experiment z jedlé sody – k tomuto experimentu budete potřebovat 

 jedlou sodu 

 barvivo 

 ocet 

 nádobky, či plastová velikonoční vajíčka 

Do jednotlivých nádobek dejte nejprve barvivo a na něj jedlou sodu. Nechte děti za pomoci 

láhve, či kapátka naplněné octem objevovat, o jaké barvy se jedná. Věřím, že si užijete 

mnoho zábavy. 

 Velikonoční jóga – proč si s dětmi doma nezkusit zacvičit jógu, a dokonce s 

velikonoční tématikou https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk


Nápady pro šikovné ručičky a hlavičky 

 

 

 Výroba velikonočních zajíčků s pomocí ruliček od toaletního papíru a barvy 



 

 Vložení sazeniček do vajíček a následné pozorování růstu, jak dlouho trvá, než 

vyroste zasazená čočka, či hrách? Co roste nejrychleji? Povídejte se s dětmi o těchto 

změnách a pozorujte, jak příroda umí čarovat 

 

 Velikonoce přináší i mnoho druhů pečených dobrot, proč si společně s dětmi doma 

neupéct třeba tradiční Jidáše, či mazanec https://fresh.iprima.cz/8-tipu-na-sladke-

velikonocni-peceni 

https://fresh.iprima.cz/8-tipu-na-sladke-velikonocni-peceni
https://fresh.iprima.cz/8-tipu-na-sladke-velikonocni-peceni


 Povídání o Velikonocích – zkuste společně s dětmi zjistit, jaké tradice dodržujeme na 

Velikonoce a proč, co vlastně znamená ten Velký pátek, či Modré pondělí? 

https://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/ 

 

 

 Velikonoční písnička 

https://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/


 



 

 



 

 

•   Jaro nám přináší mnohé a pro naše zvídavé děti je tato doba naplněná plno dojmy a 

zážitky, které můžeme pozorovat všude okolo sebe. Zastavte se a pozorujte, povídejte si s 

dětmi o všem novém, co jaro přináší, jaké květiny můžeme pozorovat jen v tuto dobu, jak se 

příroda probouzí ze zimního spánku, o mláďatech zvířat a o všem, co nám tato magická doba 

přináší. Těšíme se na vaše-naše děti hned, jak to situace a proticovidová opatření dovolí. 

 


