
Téma týždňa: VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov hry: Zajkove veľkonočné vajíčka 

Popis hry: Rodič v priestore bytu poschováva dekoračné veľkonočné vajíčka (prípadne vystrihnuté 

z papiera), dieťa s vedierkom sa pohybuje po byte, hľadá a zberá skryté kraslice. Je dobré dať deťom 

počet vajíčok, ktoré má nájsť a samozrejme, že nesmie chýbať odmena – čokoládové! 

Hru možno opakovať so zmenou skrýš a so stopovaním času (rodič počíta rovnakým tempom). 

Modifikáciou hry je skryť časti rozstrihaného obrázka s veľkonočnou tematikou, dieťa hľadá a skladá 

obrázok zajka, kuriatka,... ako puzzle. 

  
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov hry: Kraslica 

Popis hry: Na veľký papier nakreslite veľkonočné vajce, ktorého ozdoby budú tvoriť geometrické 

tvary rôznej, ale i rovnakej veľkosti. Úlohy: 

Vyfarbi všetky štvorce červenou farbou, trojuholníky modrou,... 

Spočítaj všetky štvorce, trojuholníky,.... 

Porovnaj skupiny štvorcov-trojuholníkov, kruhov- obdĺžnikov,...(viac-menej-rovnako) 

Vyhľadaj malý červený kruh, dva modré trojuholníky rovnakej veľkosti,... 

Polož hračku na malý zelený obdĺžnik,... 

Spoj čiarou dva rovnaké červené kruhy,... 

Vytvor skupinu všetkých trojuholníkov,... 

  
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a kultúra 

Názov hry: Ako zajko šibal 

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=253158 

Veľmi vhodná a aktuálna rozprávky na veľkonočné obdobie aj s možnosťou kladenia otázok 

a rozvíjania komunikačných kompetencií. 

  
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov hry: Sviatky jari 

https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=253158


Príroda sa zobúdza a na Veľkú noc všetko kvitne, rozvoniava. Vyrobme kyticu kvetov! Z novinového 

papiera ušúľa dieťa s pomocou rodiča stopku kvetu alebo ju nahraďte špajdlou. Zo štyroch-piatich 

rovnakých z papiera vystrihnutých tulipánov preložených vertikálne na polovicu a postupným 

zlepením jednotlivých polovíc k sebe vytvoríte spoločnými silami kvet tulipánu. Pozor, do stredu 

nezabudnite vložiť stoku kvetu! Keď sa Vám podarí vyrobiť kvetov viac budete mať krásnu tulipánovú 

kyticu. 

Alebo si ich prilepte na výkres – vid. obrázok. Postup spájania/zlepovania jednotlivých častí kvetu je 

totožný. 

 

  
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov hry: Veľká noc na Slovensku 

Rozhovor o zvykoch a tradíciách kresťanského sviatku Veľkej noci. Rodič vedie rozhovor najmä 

kladením otázok a využívaním poznatkov detí + podáva nové, prípadne opravuje skreslené poznatky 

detí. Zapojte detí do upratovania, vyzdobovania bytu, pečenia a tým sa oboznámi s pracovnými 

činnosťami súvisiacimi v prípravou tradičnej Veľkej noci. Upozornite aj dnešnú situáciu, pre ktorú 

v tomto roku musíme všetci oželieť radosti šibačky, lebo zdravie je to najdôležitejšie čo každý z nás 

potrebuje! 

Zahrajte sa na šibačku doma, užite si ju v rámci svojej úzkej rodiny, aby deti mali možnosť aspoň 

v minimálnej miere zažiť sviatky jari 

  
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Názov hry: Veľkonočné bingo 

Popis hry: Rodič na papier nakreslí mriežku 4x4 štvorce. Do každého štvorca- okienka nakreslí kraslicu 

s iným vzorom. Takýto plánik vyrobí dvakrát. Jeden rozstrihá na samostatné štvorčeky, druhý papier 

dá dieťaťu. Malé štvorčeky po jednom ukazuje dieťaťu, opíše vzor a dieťa na rovnaké vajíčko položí 

napr. uzáver PET fľaše. Ak sa na plániku dieťaťa objavia štyri uzávery diagonálne, horizontálne alebo 

vertikálne, dieťa zvolá „BINGO!“ 

Je fajn, keď plániky majú viacerí členovia rodiny, hra nadobúda charakter súťaže. Vyhráva ten, kto 

prvý zvolá „BINGO!“ Hru možno hrať v opačnom garde, kedy dieťa opisuje kraslice a rodič prikladá 

uzávery. V prípade viacerých hráčov musí mať plánik každého hráča inak usporiadané vajíčka. 



  
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Názov hry: Kvetinkové koláčiky 

Popis hry: 

Zniesla sliepka vajíčko. Jedno bolo máličko. 

Zniesla druhé vajíčko, aj to bolo máličko. 

Keď ich zniesla 10 pane, sliepočka si sadla na ne 

a sedela, sedela dokým prišla nedeľa. 

Vajíčka sa popukali, kuriatka z nich vykúkali. 

A keď prišiel pondelok, už si sliepka na dvor vedie 10 malých kuriatok. 

Rodič kladie otázky dieťaťu vyplývajúce z textu na následne ponúkne možnosť vyrobiť si kuriatka. 10 
kuriatok vyrobených  z vystrihnutých žltých kruhov (jeden telo, druhý hlava), ktoré prilepia na papier 
a dokreslia detaily -  nohy, zobáčik, očko. Deti budú samostatné a určite prekvapia hotovým 
„kurníkom“ 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Grafomotorické cvičenie 

Názov hry: Kraslica 

 



Popis hry: Z pevného kartónu rodič vystrihne veľké vajce a dieťa ho zdobí štipcami – precvičenie 

úchopu ceruzky – ukazovák a palec štipec pripevňujú dokola vajca, ostatné prsty sú schované v dlani. 

Úlohou je farebnými pastelkami ozdobiť kraslicu podľa predkreslených grafických prvkov. Deti môžu 

následne vymýšľať svoje vzory kraslíc.  

Množstvo pracovných listov nájdete na internete 

Odporúčané linky na doplnkové aktivity: 

https://sk.pinterest.com/ 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-noc/1647/grafomotorika-11/ 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-noc/1702/grafomotorika-37/ 

 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_109.html 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_110.html 

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_681.html 

 

 

Vypracovala: Mirka D. 
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