
Téma: Hody, hody, doprovody 
 

 
Záměr:  Seznamovat se s tradicemi Velikonoc. 
 
Klíčové kompetence: Učíme se spolupodílet na společných rozhodnutích, při společných 
činnostech se domlouváme a spolupracujeme, učíme se respektovat druhé. 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
 
Procvičení hrubé motoriky 

 
Švihadlo, lano do tvaru oválu – jako vajíčko – chůze po 
čáře. 
Překážková dráha – děti chodí se lžící s pěnovým 
vajíčkem. 
Pohybové vyjádření na píseň Hody, hody, doprovody 
od Inky Rybářové. 
Hra – Kam se schovalo vajíčko (hledání po třídě i na 
zahradě). 
 

Dítě a jeho psychika 
 
Rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností- rozvoj komunikativních 
dovedností a kultivovaného projevu- rozvoj 
smyslového vnímání- rozvoj paměti, 
pozornosti- rozvoj tvořivosti 

 
Sluchové a rytmické hry, hra a doprovod na rytmické 
nástroje, individuální a skupinový zpěv, hry zaměřené 
k poznávání zvuků  

  - velikonoční koledy a písničky  
-  setí osení a jeho zalévání 

Dítě a ten druhý 
 
Seznamovat se s pravidly chování ve 
vztahu k druhému- rozvíjení vztahů- rozvoj 
kooperativních dovedností 

 
Práce s obrázky Velikonoc – společné sestavování 
velikonočních puzzlí v malých skupinkách,  navzájem 
si pomáháme a radíme, domlouváme se. 
Nácvik velikonoční koledy Hody, hody, doprovody – 
se seznámením tradičního koledování 

Dítě a společnost 
 
Seznamovat děti s různými technikami 
velikonočního tvoření, tradice v různých 
územích,  důležitost udržování těchto tradic 
ve společnosti 

 
Zdobíme plastová, pěnová nebo vyfouknutá 
velikonoční vajíčka. 
Různě potíráme lepodlem a obalujeme např. v máku, 
vločkách, koření. Uvazujeme mašličku navrch. 
Spolupráci s rodiči i veřejností, výstava vajíček. 
Pečení jidášů. 

Dítě a svět 
 
Seznámit děti s lidovými říkadly a zvyky v 
souvislosti s příchodem velikonočních 
svátků. 

 
Seznamování s tradicemi Velikonoc – podle obrázků 
rozhovory s dětmi. 
Hlavní svátky jara – jak se tyto tradice udržují doma, co 
připravují rodiče, význam pomlázky. 
Jak se nazývají jednotlivé dny od Květné neděle po 
Velikonoční pondělí – co znamenají. 
 

 
 
Pobyt venku: Na vycházkách pozorujeme ozdobené stromy, keříky velikonočními vajíčky. 
Hledáme kočičky (jívu). Kreslíme křídami kuřátka a barevná vajíčka. 



 

 
 


