
SRANDA ÚKOLY PRO DĚTI NA KAŽDÝ DEN       

 

Pondělí 6.4.2020 

1. Jaro nám ťuká na vrátka, sluníčko nás konečně více hřeje a příroda se probouzí ze zimního 

spánku. Co asi takoví jarní skřítkové, už jsou také vzhůru?  

Postav domeček pro skřítka Jarníčka, vyber si z možností: 

• Venku na zahradě z kamínků, listí, klacíků -pouze pokud máte možnost jít ven. 

• doma z lega, stavebnice anebo cokoliv jiného, co tě napadne. Fantazii se meze nekladou.  

Na závěr nám prosím namaluj skřítka Jarníčka, tak jak si ho přestavuješ ty. Pošlete nám prosím foto jak 

domečku, tak i obrázek skřítka Jarníčka.  

 

Úterý 7.4.2020 

2.  Protože vše okolo začíná venku kvést, zkuste najít květiny, které vám rostou na zahradě. Pokud 

nejste na chalupě, tak zkuste najít pár kytiček na procházce před domem. 

• Pojmenuj tři květiny (pokud jich poznáš více, tím lépe) 

• Spočítej je (pokud jich není hodně, jako třeba sto       , stačí nám, když si zopakuješ počítání do 

patnácti)  

• Znáš jméno jarní květiny, které začíná na písmenko T? 

Tady je nápověda, tedy spíše básnička: 

Tuli, tuli, tuli _  _  _ , 

tulí se a není sám. 

Na rozkvetlém záhonku, 

kývá hlavou do stonku. 

Listy mu v tom pomáhají, 

dětem pěkně zamávají. 

Nauč se básničku s maminkou nebo tatínkem, klidně i s oběma...a vyzkoušej je z básničky      ! 

 

• Vymysli rým, například tulipán/ marcipán 

• Namaluj tvou nejoblíbenější jarní kytičku a pošli nám foto , budeme se moc těšít!!  

 

 



 

 

Říkejte si básničku Tulipán a namalujte 

jednotažku v rytmu básničky. Poslední verš 

– pobyb tužkou ze strany na stranu- tulipán 

se kývá a mává dětem  



 

Středa 8.4.2020  

Velikonoce se blíží rychlostí blesku, pravděpodobně už s maminkou chystáte Velikonoční výzdobu a nebo 

pečete nějaké dobroty.  

Popovídejte si s maminkou a tatínkem: 

• Jak slavíte Velikonoce doma? A jakou výzdobu připravujete?  

• Vyjmenujte symboly Velikonoc...napovím Vám: Kraslice.... 

• Vytleskejte si slabiky jednotlivých slov. Určete počet slabik jednotlivých slov, 

 např. Kra-sli-ce = 3 slabiky 

• Jaké písmenko je na začátku a konci každého slova? Např. Kraslice= začátek K, konec E 

 

Podívejte se na obrázek-pracovní list- na další stránce, přečtěte si s rodiči text o každém z velikonočních 

dnů zvlášť a přiřaď obrázky podle tradic ( postačí slovně, víme, že těď nikdo nemá přístup k tiskárně, 

pokud ji tedy nemáte doma/na chalupě).       

No a na závěr vyhlašujeme soutěž o nejhezčí Velikonoční-zaječí ouška!!! Těšíme se na fotky       

 



 

 



Čtrtek 9.4.2020 

V některých zemích, jako třeba v Anglii, mají děti tradici hledání vajíček na zahradě. Prý je tam schovává 

velikonoční zajíček a říká se tomu „EGG HUNT“- hon na vajíčka (hlavně ty čokoládové)  

Nechcete si také zkusit zahrát takovou hru?  

Maminky nebo tatínkové, schovejte pár vajíček po zahradě, nebo u vás doma a nechte děti hledat. 

Můžete schovat čokoládové figurky a samozřejmě si zahrát tuto hru i s dětmi, ale jeden z Vás musí tajně 

schovat ty vajíčka! Vyhraje ten, kdo jich najde nejvíce. Tak hodně zdarů v hledání, a pochlubte se nám 

kořistí!!       

 

K tomu si můžete říct básníčku o zajíčkovi: 

 

 



Pátek 10.4.2020 

Moc by nás zajímalo, co doma pečete za velikonoční dobroty. Chystáte se s maminkou péct mazanec, 

nebo beránka? Pochlubte se a pošlete nám fotku! 

Velikonoce by se neobešly bez barevých kraslic, to ani náhodou! Co si takhle vyfouknout pár vajíček a 

vytvořit si vlastní kraslice? Vyhlašujeme soutěž o nejbarevnější vajíčko. 

Maminky nebo tatínkové, pomozte dětem vyfouknout dvě vajíčka-nechte děti zkusit vajíčka vyfouknout, 

jen pozor na skořápky a sirové vajíčko. Ozdobte jakkoliv a čímkoliv chcete a pošlete nám Váš výtvor.  

 

A ještě jeden nápad na kreativní hru, vytvoře vajíčko ze stavebnice, nebo i klidně z klacíků za zahradě, 

z mašle, z čehokoliv co vás napadne a ozdobte třeba kamínkama, těstovinama atd., vyjde z toho taková 

krásná mozaika....jako tady na obrázku:  

 

 

 

 



 

Co se dá dále použít 

 

 



 

 

 



   

 

Procvičení jemné motoriky  a uvolnění zápěstí 

Krouživými pohyby – vycházejíci ze zápěstí, kreslíme zajíčka 


