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Velikonoční cesta 

Autor: Mgr. Martina Kupilíková, Centrum robotiky 

Časová náročnost: 45 minut 

Ročník: MŠ, 1. – 2. 

Předmět: výtvarná výchova, matematika, informatika, prvouka 

Učivo: barvy, krokování, základy algoritmizace 

Pomůcky: pracovní list, pastelky, případně interaktivní panel/tabule 

 

Motivace: „Děti, budou Velikonoce, a tak je společně oslavíme. Pojďme si popovídat o tom, jak je slavíte 

doma.“ 

 

Aktivita: 

Než dětem rozdáme pracovní listy, popovídáme si s nimi o Velikonocích (co je to za svátek, proč je 

slavíme, kdy je slavíme, jaké znají velikonoční symboly a tradice). 

Poté dětem rozdáme pracovní listy. Každé dítě má k dispozici svůj list a pastelky. Jedním z tradičních 

zvyků je zdobení vajec, které lze vysledovat až do pravěku. I ve starověkém Egyptě a Persii se na svátky 

jara barvila vajíčka, a to červeně. Dříve se věřilo v kouzelnou moc vajec a k jejímu posílení se pomalovávala 

různými magickými ornamenty. Výrazně se uplatňovala červená barva. Od ní je i nejčastěji odvozován 

původ slova kraslice - ze staroslovanského krasnyj, krasniti. Červenou kraslici si dívka nechávala pro 

hocha, na kterého si tajně myslela. 

Úkolem dětí je vybarvit správné kraslice v pracovním listu dle instrukcí robůtka (barva kraslice a počet 

kraslic). Vajíčka mohou vybarvit správnou barvou celá nebo jen některé části. 

 

Závěr aktivity:  

Společné vyhodnocení správnosti pracovního listu a prezentace kraslic. 

 

Poznámka: 

Děti mohou vyplňovat pracovní list jako jednotlivci. V jiném případě 

mohou pracovat v menších skupinách nebo společně. Papírový pracovní list 

mohou vybarvovat pomocí pastelek/fix. Jiná varianta je vyplnění elektronického 

pracovního listu prostřednictvím interaktivní tabule/interaktivního panelu. 

V rámci otestování této aktivity děti vyplnily pracovní list na centrálním 

zobrazovači společně pro větší názornost a lepší pochopení úkolu. Následně 

samostatně vyplňovaly obměněné pracovní listy pomocí pastelek. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%A1tky_jara&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C3%A1tky_jara&action=edit&redlink=1


 

  

2 

Cukrovarská 23C, 301 00 Plzeň 

+420 378 035 520 

centrumrobotiky@plzen.eu 

centrumrobotiky.eu 

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 

IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717  

Pracovní list 
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Řešení 
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Prázdný pracovní list 

 


