
NÁZOV   TÉMY: Zvoní, zvonček zvoní, na lúke je tisíc vôní 

NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:  Veľkonočné tradície:  Šiby, ryby... 

Náročnosť úlohy pre dieťa: Názov aktivity Stručný popis činnosti (poznámky pre rodičov) 
Spoznať tradície 

a zvyklosti, ktoré sa viažu k 

Veľkonočným sviatkom: 

I. Veľkonočný pondelok 

II. Zelený štvrtok 
      Veľký piatok 
      Biela sobota  
      Veľkonočná nedeľa 
      Veľkonočný pondelok  
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Veľká noc prichádza 

 

 

Porozprávajte a pripomeňte deťom, že sa opäť blížia sviatky jari. Pýtajte sa detí, či 

vedia, aké sú to sviatky. Ako sa na ne chystáte doma s rodinou. Zároveň si spomeňte ako 

to bolo kedysi. Keď na dedinách chlapci šibali korbáčmi a oblievali dievčatá vodou 

z potoka. To preto, aby boli zdravé. Tie ich za to odmenili veľkonočnou nádielkou. 

Činnosti:  Vyhľadajte, prečítajte, prezrite si obrázky a zistite prečo je Biela sobota 

bielou a prečo sa má jesť na Zelený štvrtok jedlo rovnakej farby, ako deťom vysvetliť 

hlavné zvyky a tradície Veľkej noci: 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/235869/velka-noc-ocami-deti-viete-im-vysvetlit-

vyznam-tychto-dni/ ; 

 Porovnajte s deťmi či aj u vás doma takto prebiehajú veľkonočné sviatky: 

Dodržiavate tieto tradície a zvyky? Pozývate domov šibačov? Pohostíte ich? 

Chodíte šibať s oteckom? Chystáte s mamkou kraslice a veľkonočný pokrm? 

 Vysvetlite deťom, prečo tohtoročné sviatky budú prebiehať inak. 

 

 Pripravte veľkonočný pozdrav pre svojich blízkych a pozdravte ich na diaľku, 

pritom si s deťmi môžete povedať túto riekanku: 

Gúľaj sa vajíčko, cez hory doliny, 

prines pozdrav Veľkej noci  do každej rodiny. 

https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2020/04/velkonocny-list.pdf  ; 

 

Odfoťte sa s pozdravom a pošlite svojej babke, dedkovi, známym. 

-  môžete zaslať aj na emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk ; 

 I. - II.  

Uplatniť kreativitu 

a predstavivosť pri zdobení 

 

 

 

Pripomeňte deťom, či si spomenú na známu ľudovú riekanku: 

Už sa blíži, už sa blíži, 

Veľkonočný pondelok, 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/235869/velka-noc-ocami-deti-viete-im-vysvetlit-vyznam-tychto-dni/
https://najmama.aktuality.sk/clanok/235869/velka-noc-ocami-deti-viete-im-vysvetlit-vyznam-tychto-dni/
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veľkonočných kraslíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné dekorácie 

 

vajíčka sa obliekajú 

do farebných košieľok. 

 

Činnosti:  Pripomeňme si zvyky našich starých mám: 

 Vyfúknite vajíčko, vysušte a nastoknite spolu s deťmi na špajdľu. Dieťa štetcom 

natrie celé vajíčko lepidlom a posype ho múkou, strúhankou, makom, cukrom 

alebo čo v špajzy nájdete 

 Vajíčka ozdobte farebnými stužkami 

 

                            
 

 Vyskúšajte zdobenie vajíčka voskom. Deti pozorujú/pomáhajú, pod dozorom, 

zdobenie vajíčka kvapkajúcim farebným voskom zo zapálenej sviečky: 

 
 

Z kraslíc pre oblievačov vytvorte veľkonočné dekorácie. 

 

 I.: Na výkres nakreslite a vystrihnite maketu vajíčka, dieťa ho vyzdobí mastným 

pastelom, podľa vlastnej fantázie a doplní farebnými stužkami.  

II. Na výkres dieťa samostatne ceruzou obkreslí a vystrihne maketu vajíčka 



mastným pastelom urobí niekoľko rovnobežných pruhov. Vajíčko vyzdobí 

dekoratívnymi vzormi (krížiky, srdiečka, čiarky, vlnovky, krúžky). 

 Vajíčkami ozdobte stromček na dvore alebo halúzku na balkóne.  

 

 

 

 

 

 

 Prezrite si a vyskúšajte s deťmi aj iné techniky: 

https://sk.pinterest.com/pin/437552920034820354/ 

 Tak ako bolo zvykom našich starých mám, že si pri práci spievali, aj vy si môžete 

zaspievať spolu s deťmi ich obľúbenú pieseň: Ťuki, ťuki ťukalo...: 

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI  ; 

 Obsah piesne vyjadrujú pohybom; 

 

Vyzdobené vajíčka a veľkonočné dekorácie môžete odfotiť  a poslať na emailovú 

adresu: riaditelka@3msv1.sk  

 

I. - II. 

Pliesť veľkonočné korbáče 

z vŕbových prútov na 

šibačku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiby- ryby mastné ryby... 

 

O pár dní tu máme veľkonočný pondelok. Deň, kedy sa chlapci vyberú na šibačku a 

oblievačku. A čo by to bolo za junáka, bez poriadneho korbáča. 

 

Činnosti: 

 Vyberte sa na prechádzku do prírody, z ktorej si donesiete prúty z vhodných 

stromov alebo kríkov (vŕba, zlatý dážď) 

 Prúty jednoducho zviažte na jednom konci špagátom a ďalej pokračujte ako pri 

viazaní „vrkoča“. Druhý koniec opätovne zviažte, aby sa korbáč nerozplietol 

a ozdobte ho farebnými stužkami 

 Upleťte si so svojimi malými šibačmi aj originálny veľkonočný korbáč. Nie je to 

nič zložité a s trochou  šikovnosti to určite zvládnete: 

https://sk.pinterest.com/pin/437552920034820354/
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 https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-

noc/3947/pletenie-velkonocneho-korbaca-ako-na-to/ ; 

 

 A kto by nepoznal starú známu veľkonočnú riekanku “Šibi, ryby, mastné 

ryby…”, ktorú si môžete spolu s deťmi  povedať pri pletení: 

Šiby- ryby mastné ryby, 

kus koláča od korbáča, 

k tomu ešte groš, aby bolo dosť! 

 

V novej jari veľa sily, 

by ste v zdraví dlho žili, 

na Veľkú noc veľa vody, 

spokojnosti a pohody. 

 

 Básničiek pre šibačov je neúrekom, a tak by sme boli radi, keby ste sa aj vy s 

nami podelili o tie vaše: 

zasielajte na emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk ; 

 

I. - II.  

Prežívať radosť, 

spokojnosť v rodinnom 

kruhu. 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné šantenie 

 
 

 

Zarecitujte deťom:              My sme malé kucháročky, 

navaríme polievočky, 

napečieme buchty s makom, 

pre bábiky, pre panákov. 

 

Činnosti:  

 Zarecitujte si spolu s deťmi túto riekanku, určite si spomenú aj na ďalšie; 

 Porozprávajte deťom aké sa varí sviatočné jedlo, aké koláčiky sa pečú;  

 Navrhnite deťom upiecť si veľkonočný pletenec „pásku“  z cesta:  Pripravte si 

suroviny na zamiesenie kysnutého cesta 

https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/sviatky-a-udalosti/velka-noc/3947/pletenie-velkonocneho-korbaca-ako-na-to/
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 Dajte deťom „vyvaľkať“ dlhé, hrubšie 4 valčeky, ktoré  zapletiete do pletenca 

 

 

 

 

 Kým sa „páska“ upečie na 

múčnu podložku si deti 

nakreslia symboly Veľkej 

noci (vajíčko, korbáč, zajac, kuriatko, podľa vlastnej fantázie). 

Múčne obrázky môžete zasielať na emailovú adresu: riaditelka@3msv1.sk 

 

Veľkonočnej zábavy nie je nikdy dosť? Toto sú niektoré tipy, ktoré sa deťom budú 

určite páčiť: 
https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/tvorivo-s-detmi/7-zabavnych-hier-pre-deti-na-

velku-noc/ ; 

 

  

 

 

 

 

 

Prajeme Vám k novej jari veľa sily, aby ste dlho žili. 

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti, zdravia a pohody. 
 

 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 
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