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Úkol 1 

Vyprávěj ve znakovém jazyce. 

Co jsou Velikonoce? Jaké znáš velikonoční zvyky? Maluješ na Velikonoce 

vajíčka? Chodíš s pomlázkou? Znáš nějakou velikonoční básničku? 

 

Úkol 2 

Odpovídej. 

Máš pomlázku? ___________________________________________________ 

Maluješ vajíčka? __________________________________________________ 

Umíš básničku?  __________________________________________________ 

 

Úkol 3 

Doplň věty. 

Jarní svátek jsou        . 

Kluci pletou    .  

Holky malují   . 

Kluci říkají     . 

Maminka peče   . 

beránka 

vajíčka 

Velikonoce 

pomlázku 

básničku 

 

Úkol 4 

Podtrhni, co děláme o Velikonocích 

Pečeme beránka. 

Malujeme vajíčka. 

Zdobíme stromek. 

Pleteme pomlázku. 

Dáváme dárky. 

Jíme rybu. 
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Úkol 5 

Namaluj. 

První vajíčko má nahoře žlutou hvězdu a dole pět modrých koleček. Je fialové. 

Druhé vajíčko je nahoře zelené, uprostřed oranžové a dole červené. 

Třetí vajíčko vymaluj, jak chceš. Napiš, co má:  

________________________________________________________________ 

   

 

Úkol 6 

Podstatná jména vybarvi modře, slovesa červeně, přídavná jména zeleně. 

žába mluvím zimní nese kohout čteš 

prosí taška nepiju hnědou zlobí den 

celý dělá děda dám plný říká 

 

 

Úkol 7 

Co může být? Co nemůže být, to škrtni. 

Honza jí vajíčko. Koza jí vajíčko. Maminka vaří vajíčko. Vajíčko je v posteli. 

Zajíc spí na poli. Jirka maluje zajíce. Zajíc lepí obrázek. Zajíc běží do lesa. 

Kuře čte knihu. V televizi je kuře.  Kuře jí maso.  Kuře prosí bonbon.  
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Úkol 8 

Básnička: 

Hody, hody, slepičko, 

dej mi jedno vajíčko. 

Slova v básničce končí stejně. Najdi další slova, která končí stejně. Napiš je na 

řádek dole a stejný konec vybarvi.  

guma  chata   voda   tráva  chyba  

________________________________________________________________ 

Vyber si: bota, kočka, káva, ryba, maso, děti, záda, doma, písek. 

 
Úkol 9 

Doplň slova do básničky. Naučíš se ji? 

vody, zajíček, hody, košík 

Hody,   doprovody, 

já jsem malý   , 

utíkal jsem podle   , 

nesl    vajíček. 

 

Úkol 10 

Najdi slovo ve větě. 

Př. Ota má malé boty.  máma 

Je tam mléko, led a voda.  

Mávej celou rukou.   

Honza jí celý den.    

Kája rozumí dobře.   

 


