
Sviatok jari- Veľká noc 
Milé deti, milí rodičia, tento týždeň máme tému Sviatok jari- Veľká noc. Oslávme najväčší 
kresťanský sviatok a spolu s ním aj príchod jari. Tento týždeň sa spolu naučíme básničky na 
veľkonočný pondelok, budeme kresliť, maľovať, tvoriť a chystať sa na Veľkú noc. Verím, že sa po 
sviatkoch už konečne stretneme   

 
1. Zdravotné cvičenie 

Postup: Je vhodné, ak sa zdravotné cviky každý deň opakujú počas celého týždňa.  
 

 Riekanka „Cvičím, cvičíš, cvičíme“ 
Cvičím, cvičíš, cvičíme (predpažiť, vzpažiť, upažiť, pripažiť 2x) 
vždy to radi robíme. 
Poskok raz a dva a tri, (deti poskakujú na jednej aj na oboch nohách) 
kričať to sa nepatrí. 
Drepy dva a tri a štyri, (deti robia drepy) 
trošku sme si pocvičili. 
Lietame sťa vtáčik malý, (napodobňujú lietanie) 
v učení sa nám vždy darí. 

 Team 4 Animation – tanečné rozcvičky nájdete na YouTube,   
 Fíha Tralala – Cvičíme od mala 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo 
 

 Hra s loptou-  
triafanie do koša loptičkou z kratšej vzdialenosti,  
kotúľanie lopty- dvaja oproti sebe, v sede rozkročmo si navzájom kotúľajú loptu  
 

2. Vzdelávacia aktivita-   Veľkonočné zvyky 
Prezentáciu som pre vás pripravila na nasledovnom linku: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Jroqj6bxmAsLtk6mTR-
wB82K5PdmouPhFQFeRNK13D0/edit#slide=id.gc7ae2ace00_0_14 
 
 
Pozrite si aj peknú rozprávku o veľkonočných tradíciách Chalupka na vŕšku 
https://www.youtube.com/watch?v=md6K1GxNjtk 
 

3. Rozprávka Jozef Pavlovič – Ako zajko šibal 
Postup: prečítajte si rozprávku o zajkovi, po skončení rozprávky sa môžete s deťmi o príbehu 
porozprávať. Spýtajte sa ich na postavy ktoré v príbehu vystupovali, o čom príbeh bol, aký vinš 
zajačik vinšoval a pod. 
 
Snehy sa rozpustili, prišla jar. A s ňou najkrajší sviatok – Veľká noc. 
Na Veľkú noc sa tešia najmä deti. Ani u zajkovcov nebolo inak. Otec uplietol synovi korbáč a mama 
na druhú ruku zavesila pletený košík. Vyparádený zajko si ide vyšibať svoje prvé veľkonočné vajíčko. 
Ako si tak dôležito vykračuje, príde k psej bude. 



Ktože to k nám prichádza?- čuduje sa pes. 
Ja milý Dunčo, prišiel som ťa vyšibať. – A začal: 
 
Šibi-ryby, nechcem ryby, 
neželám si od korbáča 
husi kus či kus koláča, 
ja chcem iba máličko – 
veľkonočné vajíčko. 
Pekne, pekne,- pochváli Dunčo zajka, – ale u nás sa šibe trocha inak. Nože počúvaj: 
 
Šibi-ryby, mastné ryby, 
dajte vajcia od korbáča, 
ešte k tomu údenáča, 
ešte k tomu kosť, už je toho dosť… 
 
No a ty si vravel pekný veršík a dám ti za odmenu krásnu špikovú kosť. – A Dunčo na nej zahvízdal, 
až sa zajkovi v ušiach zaľahlo. Ďakujem, milý Dunčo, ale ja by som radšej vajíčko, – povie zajko a 
poberá sa ďalej. 
Príde do stajne, šibe Pejka a vraví: 
 
Šibi-ryby, nechcem ryby, 
ja chcem iba máličko –veľkonočné vajíčko.  
 
Pekne si, zajko šibal, pekne, – pochváli ho kôň. – Dám ti za odmenu zopár vlasov z chvosta. Urobíš 
si slák a môžeš na husličkách vyhrávať: 
 
Hopsa-hopsa-hopsasa, do kaluže z mláky, 
z koníkovho chvosta sa vyrábajú sláky. 
 
Nechcem slák, ale vajíčko, – vraví zajko. 
 Kdeže ti ja vezmem vajíčko? Ale môj sused je veľký športovec, každé ráno si robí praženicu, aby bol 
mocný. Pýtaj si vajíčko od neho. 
Prišiel zajko za športovcom a vidí,  že sa práve chystá na tréning. V jednej ruke má raketu, v druhej 
pingpongovú loptičku. Zajko ho hneď vyšibal a jasne mu povedal: 
 
Šibi-ryby, ja chcem iba veľkonočné vajíčko! 
 
Máš smolu! Dnes som zjedol posledné, – vraví športovec, – ale dám ti pinpongovú loptičku, vyzerá 
celkom ako vajce. Je o nej aj básnička: 
 
Pinká strýko Niko, pinká strynka Inka, 
a loptička spolu s nimi pinká ani pinka. 
 



Nechcem pingpongovú loptičku, ale vajíčko, – vraví zajko a poberá sa ďalej. Ide, a verte-neverte, 
prišiel až tam, kde sa vajíčka znášajú – do slepačej farmy. 
Začal zajko šibať kohúta, no ten ho len posiela za sliepkou. Chce vyšibať sliepku, ale sliepočka ho 
poslala za slepačími slečinkami. 
Ide zajko za dievčatami, a tie sa šibača nevedia dočkať. Výskajú o milých päť a zajko šibe jedna radosť: 
 
Šibi-ryby, nechcem ryby, 
neželám si od korbáča 
husi kus či kus koláča, 
ja chcem iba máličko – 
veľkonočné vajíčko. 
 
A veru ho aj dostal. Krásne, maľované, je ho plný košík. Spokojne si kráča zajko domov, veď vyšibal 
to najkrajšie veľkonočné vajíčko. 
 
 Zdroj : 
https://cloud1y.edupage.org/cloud/ako_zajko_sibal-
1.PDF?z%3AfTTXTenhhbannnM4%2Fzd3adkes2gjZ7CfU7dYJK%2BNkdwUiL7XRUbdNg3BMWbxKKZ
T 
 

4. Báseň Šiby, ryby 
Postup: naučte sa po veršoch jednu z básničiek na veľkonočný pondelok, opakujte v priebehu celého 
týždňa,  pre dievčatká je posledná básnička, ktorú môžu zarecitovať svojím šibačom 
Šiby, ryby má viacero verzií, vyberte si:  
 
Šiby, ryby 1 
Šiby, ryby, mastné ryby, 
kus koláča od korbáča, 
ešte k tomu groš, 
bude toho dosť. 
 
Kázal gazda aj gazdinka, 
aby dali tri vajíčka, 
jedno biele, dve červené, 
to je moje potešenie. 
 
 
Šiby ryby  2 
Šiby, ryby, mastné ryby, 
kus koláča, od korbáča, 
ja chcem iba máličko, 
maľované vajíčko. 
 
 



 
 
Šiby ryby 3 
Šiby, šiby, šibáky, 
išli ujec na raky. 
Raky štípu, pichá jež, 
naše prúty musia tiež! 

   
Dievčatká   
Cifrované 

Toto vajce maľované, 

to je z lásky darované, 

od koho, od toho, 

čože koho do toho! 

To vajíčko dám, 

koho rada mám. 

To vajíčko maľované, 

hviezdičkami cifrované, 

tomu ho ja darujem, 

koho verne milujem. 

 
Zdroj: https://babetko.rodinka.sk/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5. Vzdelávacia aktivita  Kuriatko a vajíčko – stojan na vajíčko, maľované vajíčko 

Pomôcky: rolka z toaletného papiera, žltý papier/žlté tempery, oranžový papier, očká/čierna fixka, 
vyfúkané vajíčko/ plastové vajíčko 
Postup: rolku rozstrihni na polovicu, namaľuj žltou temperou/oblep žltým papierom, nechaj uschnúť 
zatiaľ si nakresli krídla na žltý papier a zobáčik na oranžový, vystrihni a nalep, dolep/dokresli očká. 
Vyfúkané vajíčko alebo plastové vajíčko namaľuj temperami podľa vlastnej fantázie. Po vyschnutí 
vlož do kuriatka, môžeš zavesiť na vetvičky bahniatok, zlatého dažďa vo váze. 
 

 
 
 

 
Zdroj  Pinterest, https://farebneprsty.sk/ 
 



6. Pracovný list Priraď tieň k obrázku 
Postup- priraď tieň k správnemu obrázku - spoj čiarou 

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj  Pinterest 



7. Priprav sa na veľkú noc   
Pomôcky: vajíčka, jačmeň/tráva, kvetináč so zeminou,  
Postup:  
Zasadiť trávu/ žitko- priprav kvetináč so zemou, zasaď do nej jačmeň alebo inú obilninu, ak nemáš 
tak trávové semená, jemne posyp zeminou a zalej vodou, daj na slnečné miesto do okna 
a pravidelne polievaj, do veľkonočného pondelka ti narastie „trávička“ do ktorej môžeš poukladať 
ozdobené vajíčka- jarná dekorácia. 
Maľované  vajíčka 
Aby sme sa vyhli zbytočnej chémii, môžeme použiť prírodné farbivá, ktoré získame odvarom, 
napríklad z cibuľových šupiek, červenej kapusty, kurkumy alebo z čučoriedok. Fantázii sa medze 
nekladú a najlepšie na tom je, že veľa takýchto surovín nájdeme bežne doma. 
My bežne maľujeme v šupkách z cibule, predtým však vajíčko uvarím natvrdo, nazbieram kvety, listy, 
priložím na vajíčko, natiahnem na vajíčko pančuchy, priložím list alebo kvet a silno zviažem, potom 
vajíčka nechám povariť v cibuľových šupkách a odstáť aspoň 20- 30 min. 
Nápady na maľovanie nájdeš aj tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y67MIxA0zGU&t=23s 
Vajíčka ponúkneme šibačom ako odmenu za vyšibanie 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. Vzdelávacia aktivita  Puzzle 
Online puzzle som ti pripravila tu: 
https://www.jigsawplanet.com/DenisaTurcanova/velka-noc 
 
Postup- vystrihni sliepku a kuriatko, rozstrihaj, poskladaj správne, následne nalep na papier 

 

Zdroj  Pinterest 

 

 

 

 

 



9. Maľovanky a pracovné listy 

 

 

 

Zdroj  Pinterest 



 

 

 
 
 
 
 
 
Zdroj  Pinterest 



 

 

 

 

Zdroj  Pinterest 



 

 

 

 

Zdroj  Pinterest 



Vystrihni a doplň chýbajúci obrázok  

 

 
 
 
 
 
Zdroj  Pinterest 

 



10. Ďalšie námety na tvorenie 

Kuriatka z vajíčka a filcu 

 

Veľkonočný veniec z výkesu 

 



Maľované zaváraninové fľašky na jarnú kyticu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj  Pinterest 
Vypracovala: Mgr. Denisa Turčanová 


