
Sviatok jari – Veľká noc 

Vypracovala: Bc. Stella Márišová 

Milí rodičia a deti! Témou tohto týždňa bude „Sviatok jari – Veľká noc“. Veľká noc patrí 

spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie sviatky v roku. Kresťanské veľkonočné 

sviatky sú spojené s utrpením, smrťou a vzkriesením Ježiša Krista. 

 

Tradičný veľkonočný týždeň začína Zeleným štvrtkom, kedy sa kostolné zvony rozoznejú 

posledný krát až do Veľkej noci. Na Zelený štvrtok sa jedlo veľa zelenej stravy - špenát alebo 

kapusta. Zelená strava mala zabezpečiť zdravie po celý rok.  

 

Na Veľký piatok bol Ježiš Kristus ukrižovaný. Tento deň je podľa ľudových povier 

magickým dňom. Práve na Veľký piatok sa mali otvárať hory, ktoré dávali svoje poklady na 

povrch. Taktiež sa nemohlo ryť do zeme a ani prať bielizeň, lebo by bola zmáčaná Kristovou 

krvou. Piatok je pôstnym dňom. Odnedávna je tento deň známy hlavne vypekaním rôznych 

dobrôt. Výborné na tento deň sú syrové koláčiky, tvarohové buchty alebo moravské koláče. 



Na Bielu sobotu bol Ježiš Kristus pochovaný v hrobe. Celý deň gazdinky vypekali, gazdovia 

plietli korbáče a deti zdobili vajíčka. 

  

Kvetná nedeľa ukončovala pôst. Všetci dedinčania išli na rannú omšu a posväcovali svoje 

jedlá. Tradičné jedlá na Kvetnú nedeľu sú údená šunka, varené vajíčka, zelený šalát, 

zemiakový šalát, syr, chren a čerstvý chlieb.  

  

Ukončenie Veľkej noci víta Veľkonočný pondelok. Podľa zvyku chodili tento deň mládenci 

v skorých ranných hodinách oblievať mladé dievčatá vodou. Táto voda mala zabezpečiť 

zdravie a krásu. Dievčatá im zase na oplátku pripravili pohostenie v podobe koláčov, vajec. 

  

 

 

 



Aktivita č.1: Naučte sa jednu básničku na Veľkú noc.  

 



 



 



Aktivita č.2: Zacvičte si!  

Malý zajko v tráve čupí, 

(čupneme si) 

sleduje ako sa jar budí. 

(stoj, úklon hlavou doprava a doľava) 

Všetko živé raduje sa, 

(skáčeme na mieste) 

na Veľkú noc hotuje sa. 

(točíme sa dookola a tlieskame) 

 

 

 

Prišiel zajko na pole, 

(kráčame, ruky vbok), 

najedol sa do vôle. 

(úklony s trupom) 

Oddýchol si troška, 

(úklony hlavou) 

bežal do brlôžka. 

 

 

Dobré ráno, slnko vstalo, 

(stoj rozkročný, vzpažiť von) 

na detičky zavolalo: 

(krúženie pažami nad hlavou) 

„Poďte deti, poďte von, 

(rukami znázorňovať volanie) 

pobehať si na náš dvor.“ 

(beh v určenom priestore) 

Deti vyšli, poskackali, 

(poskoky znožmo na mieste, ruky v bok) 

na slniečko zamávali. 

(vzpažiť a znázorňovať mávanie) 

Prišiel vetrík fú – fú –fú, 

(stoj rozkročný, upažiť, obraty trupom a fúkať) 

zahnal deti z dvore dnu. 

(beh na určené miesto) 

 

O zajačikoch:  https://www.youtube.com/watch?v=rQtHsibGTnA 

  

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


 

Aktivita č.3: Maľované čítanie  

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden , ktorý sa volal Miško. Nebol to taký 

obyčajný . Bol to veľkonočný . Nosil vždy upravenú . Jeho 

úlohou bolo roznášať veľkonočné všetkým deťom. Aj tento rok chcel rozdávať 

deťom. Ako tak išiel do skladu zistil, že niekto  ukradol. 

bol veľmi . Nevedel čo má robiť. Tak vzal do ruky a a 

išiel veľkonočné   namaľovať pre sám.  

 

  



Opäť je tu Veľká noc. Všetci sa pripravujeme. Včera bol Mirko s na 

prechádzke a priniesli vetvičky zo . Doma učil Mirka robiť 

. Najprv sa mu nedarilo, ale nakoniec urobil  

veľký ako . Ja som zase chystala s . Kým 

vybrala z , pripravila som a . Mne sa 

páčia pestré , preto som  nešetrila.  Maľovala som všetko, 

dokonca aj svoj . Potom som si pripravila . Uviažem ju Mirkovi na 

. Ale iba keď ma veľmi nevyšibe. Ja mu tú šibačku aj tak niekedy 

vrátim.    

 

  



Aktivita č.4: Spočítaj, koľko veľkonočných vajíčok vidíš v tráve. Pod nimi zakresli toľko 

správny počeet guličiek. Zopakuj si farby.  

 

 

 



Aktivita č. 5: Spočítaj, koľko vajíčok je v jednotlivých košíkoch. Akú majú farbu?  

 

  



Aktivita č.6: Spoj súvislou rovnou čiarou dvojice.  

 



 



 



 

 

 



 

 

 



Aktivita č. 7:Veľkonočné vajíčko  

Teraz si vyrobíme veľkonočné vajíčko.  

 

Budeme potrebovať:   

- maketu vajíčka 

- vodové farby, 

- štetec, voda, 

- nožnice, 

- biela voskovka.  

Postup:  

1. Vystrihnem si vajíčko. 

2. Do vajíčka nakreslíme ľubovoľné  vzory. 

3. Na záver vajíčko vyfarbíme s vodovými farbami.  

 

 
 

 

 

Veľkonočne vajíčko z papiera a zajačik z ponožky  

 

https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000723/1782961/TVORIME-S-DETMI---Velkonocne-kraslice-

z-papiera-a-zajacik-z-ponozky 

  

https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000723/1782961/TVORIME-S-DETMI---Velkonocne-kraslice-z-papiera-a-zajacik-z-ponozky
https://spuntik.zoznam.sk/cl/1000723/1782961/TVORIME-S-DETMI---Velkonocne-kraslice-z-papiera-a-zajacik-z-ponozky


 



 

 



 

Pomôž zajkovi vyfarbiť veľkonočné vajíčko!   

 



Nápady na tvorbu  

 

 

 


