
 

 
 
 
 
 

VELIKONOCE

Sešit úkolů a her

www.sikulik.cz



KVĚTNÁ NEDĚLE
Květná neděle je označení pro

šestou a zároveň poslední neděli
postní.

 Připomínáme si slavný vjezd Ježíše
do Jeruzaléma, lidé ho při tom vítali
na malém oslátku palmovými listy. 

 
Název svátku je odvozen od květů,

kterými lidé Ježíše vítali. 
V našich zemích se k tomuto účelu
užívá tzv. kočiček, jsou to vrbové

větvičky s květy.



ŠKAREDÁ STŘEDA

Děti mají za úkol vymalovat  a vystřihnout,  nalepit na špejli z obou stran, 
nebo zavěsit na šňůrku.

Víte, proč se škaredé středě říká
škaredá? To protože se zrádný Jidáš
na Pána Ježíše škaredil, plánoval už

zradu. Za třicet stříbrných zradil
svého mistra.

A také se povídá,
že kdo se na

škaredou středu
škaredí, tomu už
to zůstane, tak se
hezky usmívejte.



ZELENÝ ČTVRTEK
Na zelený čtvrtek si věřící

připomínají ustanovení Svaté
Eucharistie,

v kostelech tento den umývá kněz
nohy na připomínku umývání

nohou 12 apoštolům. 
Také odlétají zvony do Říma, a tak
budou místo zvonů až do soboty

chodit kluci klapat.
V domáctnostech na zelený čtvrtek

vaříme zelené pokrmy, ale také
pečeme zamotané Jidáše, právě po
velikonoční večeři totiž Jidáš zradil

svého Pána.



VELKÝ PÁTEK

 
Velký pátek je dnem velkého

smutku.
V tento den byl odsouzen,

bičován, trním korunován a na
kříži ukřižován Pán Ježíš Kristus.
Připomíná nám to mnohý s křížů

u cest, ale také křížové cesty. 
 
 



Během dne se nekonají žádné
obřady ani mše svatá.

Proč se jmenuje bílá? Dříve se v
tento den bílily světničky,

také dnes mnohá hospodyňka
vymete každý kout, aby

připravila chaloupku na vzkříšení.
Je to také den pečení mazanců
 a beránků na zítřejší slavnost.

 
 

BÍLÁ SOBOTA

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e_svat%C3%A1


Je podle tradice dnem vzkříšení
Pána Ježíše Krista. Na slavné mši
svté se dnes žehnají velikonoční

pokrmy (např. Velikonoční
Beránek). V kostelích znovu zní

zvony a ozývá se radostné
ALELUJA PÁN ZMRTVÝCH VSTAL!

 
Např. v rusku se neděli říká

"voskresenie" od tohoto
slavného vzkříšení.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE



Den, kdy se slaví lidové tradice,
kluci obchází s pomlázkami holky
a šlehají je, aby neuschly a ty jim
za to na oplátku vytváří krásná

malovaná vajíčka.

VELIKONOČNÍ pondělí

Básnička na koledu:
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí, než z obrázku,

všechny holky, které znám
navštívím a vymrskám.

 



Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.

Co to ptáčci štěbetají?
Že mi tady rádi dají
malovaná vajíčka,

co přinesla jim slepička.
 

VELIKONOČNÍ básnička



VELIKONOČNÍ básnička
 
 

Velikonoční zajíček
 

nese kopu vajíček,
 

nese je na Velikonoce,
 

skončila mu v potoce.
 

Chudák zajíc pláče, pláče,
 

ouška v řece při tom máče.
 

Zajíc vejce nedonesl,
 

lidem štěstí však přinesl.



Dokážeš doplnit písmenka?

Děti mají za úkol DOPLNIT PÍSMENKA a poznat slovo nadřazené.

P_ML_ZKA

J_DÁŠ_

V_JCE

B_R_NEK



Spočítej slepičce kuřátka?

Děti mají za úkol spočítat kuřátka, zapsat nebo zakreslit stejný počet do čtverečku.



Pomoz zajíčkovi
najít cestu

Děti mají za úkol najít cestu skrz bludiště.



Znáš barvy?

Děti mají za úkol vybarvit paletu a doplnit názvy barev.

_LUT_

Č_RV_N_

M_DR_

Z_L_NÁ



Rozstříhej a spoj

Děti mají za úkol vybarvit, rozstříhat a spojit obrázek.



Domaluj Velikonoční
vajíčko

Děti mají za úkol obtáhnout jednotlivé čáry.



Spoj stejné dvojice
obrázků

Děti mají za úkol spojit tužkou stejné obrázky.



Seřaď obrázky 
 

Děti mají za úkol spojit obrázky od nejmenšího po největší.
mohou to udělat tak, že je očíslují, roztřídí, nebo jen ukážou.



Najdi 5 rozdílů 
pařát, 2*čárky, tváře, srdíčko



ODLÉTAJÍ ZVONY DO ŘÍMA
PEČEME JIDÁŠE, JIDÁŠ ZRADIL

JEŽÍŠE

 
 

JEŽÍŠ KRISTUS 
VSTAL Z MRTVÝCH

 
 
 
 
 

ŽEHNÁ SE BERÁNEK

 
 

ŽEHNÁNÍ KOČIČEK
SLAVNÝ VJEZD DO

JERUZALÉMA

 
 

HRAVÁ KOLEČKA SPOJ DVOJICE

Další hravá kolečka najdete na www.sikulik.cz

BÍLÍ SE SVĚTNICE
JEŽÍŠ KRISTUS JE V HROBĚ

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

ŠKAREDÁ
STŘEDA

ZEMŘEL NA KŘÍŽI 
JEŽÍŠ KRISTUS

 
 

KDO SE NA ŠKAREDOU
STŘEDU ŠKAREDÍ, TOMU

UŽ TO ZŮSTANE

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

KVĚTNÁ
NEDĚLE

BÍLÁ
SOBOTA



Co do řady nepatří?

Děti mají za úkol škrtnout obrázek, který nepatří do řady.



Nauč se písničku

Děti mají za úkol zazpívat a naučit se písničku.

 Zajíček v své jamce sedí sám, sedí sám. 
Ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati? 

Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč!

Zajíček v své jamce

Nejdříve se naučíme
písničku, poté si

zatancujeme.
Děti se drží za ruce a tancují

okolo vybraného zajíčka,
který se krčí uprostřed a

stříhá ouškama. Po
dozpívání vyskočí a vybere

kamaráda, který bude dělat
zajíčka v dalším kole.



Vymaluj rozstříhej a spoj

Děti mají za úkol vybarvit, rozstříhat a pospojovat obrázky.



Vybarvi obrázek

Děti mají za úkol vybarvit obrázek .



Úkoly do Velikonoc

Děti mají za úkol vybarvit a odškrtávat políčka.



Vymaluj a hrej domino

Děti mají za vybarvit, rozstříhat a spojovat vždy stejnou dvojici s dalším dominem.



Pravidla hry domino

Hráči si rozdají kartičky.
Začíná nejmladší hráč, vyloží

jakoukoli kartu, pak po jednom
kameni přikládají postupně další 

hráči ve směru hodinových
ručiček pouze z obou stran

položené řady stejný obrázek ke
stejnému. Kdo 

nemá co přidat, dobere si karty z
řady tak, aby mohl přidat kartu.

Vyhrává ten, kdo se první 
zbaví všech kamenů.



Vymaluj a hrej pexeso

Děti mají za vybarvit, rozstříhat a hledat vždy stejnou dvojici s dalším pexesem.



Který obrázek je
obráceně

Děti mají za úkol škrtnout OBRÁZKY, které jsou obráceně.



Vybarvi obrázek

Děti mají za úkol vybarvit obrázek.



VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY

Další hravá kolečka najdete na www.sikulik.cz

PRŠÍ-LI V NOCI NA BÍLOU
SOBOTU,

BUDE MÁLO TŘEŠNÍ.

ZELENÝ ČTVRTEK BÍLÝ,
LÉTO TEPLÉ.

 
 

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

BÍLÁ
SOBOTA

VELKÝ PÁTEK DEŠTIVÝ,
DĚLÁ ROK ŽÍZNIVÝ.

 
 



Pomoz SLEPIČCE najít cestu 
za VAJÍČKEM

Děti mají za úkol projít s tužkou bludištěm až k VAJÍČKU.



Větší, menší

Děti mají za úkol poznat, který obrázek je větší a který menší.



Poznáš která část chybí

Děti mají za úkol zakroužkovat, nebo vystřihnout a nalepit
část, která patří do obrázku.



Dokresli druhou polovinu

Děti mají za úkol dokreslit druhou část zajíčka.



Vymaluj jarní pohlednice

Děti mají za úkol vybarvit pohlednice.


