
HODY, HODY, DOPROVODY 

Týden: 29. 3. – 2. 4. 2021 

                    

Ahoj milé berušky, 

zdravím vás ze školky. Už je to opravdu dlouhá doba, co jsme se viděli naposledy, 

protože je školka zavřená.  A proto mám pro vás i rodiče několik nápadů jak se 

zabavit, něco nového se dozvědět a taky třeba vyrobit dárek pro radost sobě i 

ostatním.  

Blíží se Velikonoce, velký svátek a je dobré být na ně připraven.  Postupně si 

popovídáme a seznámíme se o tomto svátku.  Jaké jsou zvyky a tradice. 

Velikonoce patří k základním křesťanským pohyblivým svátkům.  

 

Pondělí: seznamujeme děti s velikonočními zvyky a tradicemi. Kdy se slaví a 

proč. 

SYMBOLY VELIKONOC: pomlázka, vysévání obilí, velikonoční zajíček, 

velikonoční beránek, velikonoční vajíčka, barvy.                                                                          

POMLÁZKA: 

Co je pomlázka, tatar, šlehačka, mrskačka a k čemu slouží. Pomlázkou se 

šlehalo, aby děvčata byla zdravá, nebyla líná, předávala se svěžest mladosti a 

zdraví mladého proutku. Na pomlázku děvčata přivazují mašle různých barev. 

Vzpomeň si, jaké znáš barvičky. 

 

 

 



 

Naučíme se říkanku: 

Hody, hody, doprovody,                         
dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílí, 
slepička vám snese jiný 
 
Běží, běží ogárek 

za zády má tatárek. 

Dá pomlázky maličko  

A dostane vajíčko. 

 

Zruční tatínci mohou zkusit vyrobit - uplést z proutků tatar. Návod snadno 

naleznete na internetu. A děti si můžou vyzkoušet mrskání nanečisto. 

 

Úterý: Proč se vysévá obilí? Postup. 

   
 

 

 



 

VYSÉVÁNÍ OBILÍ: 

 

Do misek se vysazuje například obilí, do kterého se aranžují zápichy /vyrobíme 

si/ vajíčka, zvířátka, větvičky a podobně. Nebo také jarní květiny. Viz.přílohy 

1. Semínka namočíme do vody cca 2dny 

2. Poté zasadíme do hlíny. Dobře zalejeme a dáme na teplé místo. 

3. Čekáme a pozorujeme, až vyklíčí a vyroste travička. 

 

Společně si zazpívejte písničku, kterou jistě znají i vaši rodiče. 

Travička zelená, to je naše potěšení, 

travička zelená to je naše peřina. 

Když si smyslím, na ni sednu, 

Když si smyslím, na ni lehnu. 

Travička zelená, to je moje peřina. 

Středa:  Povídáme si o velikonočním zajíčkovi. 

 

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK: 

 

Je označován za toho, kdo přináší velikonoční vajíčka, 

nejčastěji čokoládová. Vajíčka se schovávají a děti je musí 

hledat. Co děti budou hledat, nechám na vaší fantazii.  

Pak si můžete vyrobit tzv. zápich do vysetého obilí – travičky. 

Postup:  

-z tvrdého papíru vystřihneme šablonku zajíčka 

-z krepového /hnědého/ papíru muchláme malé kuličky a lepíme na tělíčko 

zajíčka. Nechejte děti kuličky muchlat i lepit.  Je to výborné na procvičení jemné 

motoriky. 

-černým fixem dokreslí oči, čumáček, fousky, ouška. 

-hotového zajíčka /šablonu/n přilepíte izolepou na špejli. 

 

Stejným způsobem si můžete vyrobit například papírové vajíčka /viz. příloha/ 

 

Protože se potřebujeme protáhnout, tak si zazpíváme a zatancujeme na píseň: 

 

 



Zajíček v své jamce sedí sám, 

ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati. 

Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč! 

 

Čtvrtek: Malované velikonoční vajíčka Kraslice. 

 

VELIKONOČNÍ VEJCE: 

 

Malovali se původně na červeno. Je odměnou pro koledníky /chlapce, tatínky/. 

Znamená nový život. 

 

Říkanka:  

Proč ta naše slepička,  

snáší bílá vajíčka? 

Kdyby jedla barvičky, 

snášela by krasličky. 

 

Pracovní činnost:s maminkou si vajíčko můžeš obarvit barvou, kterou koupíte 

v drogerii nebo ve slupkách od cibule /ověřené – vřele doporučuji/.   

 

Grafomotorika: na uvolnění zápěstí a správné držení tužky /viz.příloha/. 

Pracovní list: Najdeš všechna kuřátka? /viz. příloha/. 

 

 

Pátek: Upečeme si velikonočního Beránka. 

 

 

VELIKONOČNÍ BERÁNEK: 

 

Beránek je znamení čistoty, nevinnosti a poslušnosti. 

 

 

Můžete si upéct dobrůtku -  velikonočního beránka.  Receptů je na internetu 

spousta. 

Pro děti asi ten nejoblíbenější tzv. piškotový.  



Přeji vám, ať se dílo podaří a užijte si Velikonoční svátky v rodinném kruhu. 

Děvčatům pěknou pomlázku. Klukům plný košík vajíček a dobrot. 

 

 

Mějte se moc fajn. Pak mi ve školce, všechno povyprávíte. 

 

Těším se na vás moc. Vaše paní učitelka Renata 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:-Barevné kamínky: M. Přikrylová, r. 2009 /pracovní listy/ 

             - Učebnice hudební výchovy pro děti MŠ „Maličká su“1 r.2000 

             - Sborník písní a básní MŠ Knesla 

 
















