
                                                                       NÁZOV   TÉMY:    Život v slovenskej dedine, záhrade a rodine 
 
NÁZOV   TÝŽDENNEJ    PODTÉMY:   Tradície Veľkej noci 

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

I. Poznať tradičné 

regionálne zvyky Veľkej 

Noci prostredníctvom 

rozprávky 

 

II. Charakterizovať 

veľkonočné sviatky, opísať 

tradičné zvyky z vlastnej 

skúsenosti 

 

 

 

Už sa blíži, už sa blíži veľkonočný 

pondelok... 

 

 

Porozprávajte sa s deťmi o blížiacich sa sviatkoch Veľkej noci, o tom, čo symbolizujú, 
prečo sú sviatkami jari, aké zvyky tieto sviatky so sebou prinášajú. 
 
Činnosti:  

 Spoločne si pozrite rozprávku: 
https://www.youtube.com/watch?v=md6K1GxNjtk  ; 

 Porozprávajte sa s deťmi o rozprávke, o čom bola, kto v nej vystupoval, 
zopakujte si dej a zaspomínajte si, ako ste veľkonočné sviatky prežívali minulý 
rok doma vy, ako ste sa na ne pripravovali, čo veselé ste spolu zažili. 
Porozprávajte im o tom, že v rôznych regiónoch majú ľudia rôzne veľkonočné 
zvyky.  

 Vyfarbite si maľovanku (viď. PRÍLOHA -  obrázok  1,2) ; 

 Dokreslite barančekovi vlnu : 
https://images.app.goo.gl/1KXcKT3u9bKm4H1G9 ; 

 

I. + II.  Aktívne skúmať 

elementárne vlastností 

prírodnín. 

 

           

 

 

 

Veľkonočný korbáč 

 

 

 

 

    Povedzte deťom riekanku: 
Nie je to klam ani čary, 

sú tu krásne sviatky jari, 
keď budeme verní zvykom 

a šibať len korbáčikom.     
 
Činnosti: O pár dní tu máme Veľkonočný pondelok, deň šibačky a oblievačky, kedy by 
mal mať každý poriadny junák svoj vlastný korbáč? Tí pohodlní si ho môžu kúpiť 
obchode. Avšak oveľa cennejšie a zaujímavejšie bude, keď si so svojimi malými šibačmi 
takýto korbáč upletiete doma. Nie je to nič zložité a s trochou šikovnosti to určite 
zvládnete. Čo bude potrebovať na výrobu korbáča? Na jeho výrobu sa používa vŕbové 
prútie.  

 Vyberte sa s deťmi na prechádzku do prírody. Všímajte si pučiace stromy, ktoré 

https://www.youtube.com/watch?v=md6K1GxNjtk
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sú symbolom jari, ich podobnosť a rozdielnosť. Vyhľadajte vŕbu, upozornite deti 
na jej dlhé mladé ohybné konáre a možnosť i vhodnosť ich využitia pri pletení 
korbáčov. Pokúste sa upliesť korbáč za asistencie svojich detí. 

Postup výroby korbáča: 
Z pripravených prútov si vyberieme 8 kusov, približne rovnako hrubých a dlhých. Tieto 
zviažeme na hrubšom konci rozpoleným prútikom (pokiaľ si to chcete zjednodušiť, tak 
môžete použiť aj povrázok alebo drôt) a vytvoríme tak rúčku korbáča. Prútiky rozdelíme 
na dve polovice po 4 prútiky. Zoberieme z pravej strany vrchný prútik a preložíme ho 
pomedzi prútiky (uprostred medzi 2 a 2 prútiky) na ľavej strane a vrátime ho späť zo 
spodnej strany. Potom zoberieme vrchný prútik na ľavej strane a preložíme ho pomedzi 
prútiky (uprostred medzi 2 a 2 prútiky) na pravej strane a vrátime ho späť zo spodnej 
strany. Tento postup opakujeme, až kým nemáme upletený celý korbáč.  

I. Počas pletenia nám môže korbáč pridržiavať malý šibač, aby sa 
pozorovaním tento postup naučil a budúci rok si ho môže vyrobiť sám. 

II. Pri starších deťoch si úlohy pri pletení skúste vymeniť. 
 Nakoniec prútiky zviažeme a spodok korbáča zarovnáme odrezaním pretŕčajúcich 
prútov.  
Ta dá!  Spoločný korbáč je hotový!  Už si ho len ozdobíte farebnými mašľami alebo 
krepovými stuhami, ktoré si  

I. mladšie deti vopred pripravené previažu základným uzlom na korbáč,  
II. staršie deti si ich najskôr samé nastrihajú a potom priviažu na korbáč 

mašličkou 
 

 Názornou ukážkou Vám môže byť tento návod na pletenie korbáča: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5vxDmoUvHo ; 

 

 Náhradou vŕbových prútov môže byť korbáč upletený z plastelíny/slaného 
cesta. 

  
- prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:  riaditelka@3msv1.sk  ; 
 

I . Pokryť celú plochu 

vajíčka temperovými 

 

   

Zarecitujte deťom báseň:      Milý zajko ráno vstal,  
                                                pyžamko si vyzliekal. 

https://www.youtube.com/watch?v=A5vxDmoUvHo
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farbami bez nároku 

znázorniť konkrétny obsah 

II. Pokryť celú plochu 

vajíčka vymysleným 

motívom podľa vlastnej 

fantázie 

 

 

 
 

 

 
 

Ako zajko šibal 

                                                Pekne sa vyobliekal 

                                                a korbáčik nachystal.   

A kam sa taký vyparádený vybral? 
 
Činnosti: Prečítajte deťom rozprávku :   Ako zajko šibal: Jozef  Pavlovič  
  
Snehy sa rozpustili, prišla jar. A s ňou najkrajší sviatok – Veľká noc. 
Na Veľkú noc sa tešia najmä deti. Ani u zajkovcov nebolo inak. Otec uplietol synovi 
korbáč a mama na druhú ruku zavesila pletený košík. Vyparádený zajko si ide vyšibať 
svoje prvé veľkonočné vajíčko. 
Ako si tak dôležito vykračuje, príde k psej búde. 
-          Ktože to k nám prichádza?- čuduje sa pes. 
-          Ja milý Dunčo, prišiel som ťa vyšibať. – A začal: 
Šibi-ryby, nechcem ryby, 
neželám si od korbáča 
husi kus či kus koláča, 
ja chcem iba máličko – 
veľkonočné vajíčko. 
-          Pekne, pekne,- pochváli Dunčo zajka, - ale u nás sa šibe trocha inak. Nože 
počúvaj: 
Šibi-ryby, mastné ryby, 
dajte vajcia od korbáča, 
ešte k tomu údenáča, ešte k tomu kosť, už je toho dosť... 
-          No a ty si vravel pekný veršík a dám ti za odmenu krásnu špikovú kosť. – A Dunčo 
na nej zahvízdal, až sa zajkovi v ušiach zaľahlo. 
-          Ďakujem, milý Dunčo, ale ja by som radšej vajíčko, - povie zajko a poberá sa 
ďalej. 
Príde do stajne, šibe Pejka a vraví: 
Šibi-ryby, nechcem ryby, 
ja chcem iba máličko – 
veľkonočné vajíčko. 
-          Pekne si, zajko šibal, pekne, - pochváli ho kôň. – Dám ti za odmenu zopár vlasov 
z chvosta. Urobíš si slák a môžeš na husličkách vyhrávať: 



Hopsa-hopsa-hopsasa, do kaluže z mláky, 
z koníkovho chvosta sa vyrábajú sláky. 
-          Nechcem slák, ale vajíčko, - vraví zajko. 
-          Kdeže ti ja vezmem vajíčko? Ale môj sused je veľký športovec, každé ráno si robí 
praženicu, aby bol mocný. Pýtaj si vajíčko od neho. 
Prišiel zajko za športovcom a vidí,  že sa práve chystá na tréning. V jednej ruke má 
raketu, v druhej pinpongovú loptičku. Zajko ho hneď vyšibal a jasne mu povedal: 
-          Šibi-ryby, ja chcem iba veľkonočné vajíčko! 
-          Máš smolu! Dnes som zjedol posledné, - vraví športovec, - ale dám ti pinpongovú 
loptičku, vyzerá celkom ako vajce. Je o nej aj básnička: 
Pinká strýko Niko, pinká strynká Inka, 
a loptička spolu s nimi pinká ani pinka. 
-          Nechcem pinpongovú loptičku, ale vajíčko, - vraví zajko a poberá sa ďalej. Ide, 
a verte-neverte, prišiel až tam, kde sa vajíčka znášajú – do slepačej farmy. 
Začal zajko šibať kohúta, no ten ho len posiela za sliepkou. Chce vyšibať sliepku, ale 
sliepočka ho poslala za slepačími slečinkami. 
Ide zajko za dievčatami, a tie sa šibača nevedia dočkať. Výskajú o milých päť a zajko šibe 
jedna radosť: 
Šibi-ryby, nechcem ryby, 
neželám si od korbáča 
husi kus či kus koláča, 
ja chcem iba máličko – 
veľkonočné vajíčko. 
A veru ho aj dostal. Krásne, maľované, je ho plný košík. Spokojne si kráča zajko domov, 
veď vyšibal to najkrajšie veľkonočné vajíčko. 
 

 Opýtajte sa:   

1. O čom bola rozprávka? 

2. Prečo zajko navštevoval zvieratká? 

3. Za kým všetkým bol a čo všetko dostal? 

4. Kto mu daroval vajíčka? 

5. Ako to vajíčko podľa teba vyzeralo? Pokús sa ho vymaľovať: Použitím temperových 



farieb si spolu s deťmi ozdobte veľkonočnú kraslicu (vyfúknuté vajíčko alebo 

papierovú maketu). 

I. Mladšie deti vymaľovaním celej plochy bez konkrétneho zámeru; 
II. Staršie deti maľovaním motívu podľa fantázie; 

 
- prácu odfoťte a pošlite na emailovú adresu:  riaditelka@3msv1.sk  ; 
 

 Naučte sa s deťmi riekanku: 
Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok. 
Už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok. 

Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice! 
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice. 

(zdroj: zásobník autora) 

I. S radosťou prednášať 
ľudové riekanky  
II. Rozkladať slová na 
slabiky pri rytmizácii 
riekanky 
 
 

 

 

 

        Šibi ryby, mastné ryby... 

Kraslice sú namaľované, korbáče upletené. Je čas, naučiť sa s deťmi veľkonočný vinš. 
Tých je naozaj veľmi veľa, no my sme vybrali len jeden od kamaráta Smejka. 
 
Činnosti:  Pozrite si nasledujúce video: 

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

 Vinš recitujte s deťmi tak, že si pri tom budete tlieskať, plieskať a napokon 
jemne šibať upleteným korbáčom.  

 Zahráme sa s deťmi veľkonočnú hru  S vajíčkom na lyžičke:  

Hráči sa snažia dostať sa do cieľa ako prví bez toho, aby im vajíčko spadlo z lyžičky. 

Čo budete potrebovať: Lyžičku pre každého hráča, plastové (alebo iné nerozbitné) 
vajíčko pre každého hráča. 

Označte začiatok a koniec dráhy. Ideálne, ak sú tam aj prekážky, ktoré treba obchádzať. 
Každý hráč si dá svoje vajíčko na svoju lyžičku a postaví sa na štart. Poviete veľkonočný 
vinš a po vyslovení posledného slova vyštartuje dieťa s vajíčkom na lyžičke na 
prekážkovú dráhu.  U mladších detí pravdaže stačí, ak sa do cieľa dostane bez toho, že 
mu vajíčko spadne. Staršie deti sa do cieľa musia dostať čo najrýchlejšie a ak im vajíčko 
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spadne, musia sa znovu vrátiť na štart a skúsiť to znovu. 

Budeme radi, ak sa s nami podelíte o vaše najkrajšie vinše, či už napísané alebo 

veľkonočnými nadšencami zarecitované - emailová adresa:  riaditelka@3msv1.sk   
 

  

 

 

Deň pracovného pokoja 

 

 

 

 

Keďže je to v našej moci, prajeme Vám k Veľkej noci 

 lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko, vajíčko.  

Veľa vône koláčikov, pritom mnoho korbáčikov,  

dobré vínko do čašičky, veľa vody zo studničky. 

 

Veselé prežitie veľkonočných sviatkov praje kolektív MŠ 

 

 

 

Poznámky: 

I., II. – náročnosť úlohy 

 

ZDROJE: 

 https://ms-tehelna.webnode.sk/products/marec-2013-velka-noc2/   ; 

 http://www.szlovak-pmk.sulinet.hu/anyagok/2016_17/Met_zosit_2017.pdf  ; 

 https://www.prenasedeti.sk/poradca/category/hracky/article/velkonocne-hry-s-detmi.xhtml ; 

 Rusnačková M. a kol.: Našim deťom. SPN. 
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PRÍLOHA:    Obrázok  1

 



Obrázok  2 

 


