
Plány na týden 15.2.-19.2.2021 
Náměty na činnosti jsou určeny pro předškoláky, ale využít je mohou v přiměřené náročnosti 
i rodiče mladších dětí. 
 
 
Týdenní téma: Masopustní veselice  
                            veselá je převelice 
 
 
Masopust držíme, 
Nic se nevadíme pospolu. 
Proč bychom se tak hádali, 
Když jsme se tak setkali poznovu. 
 

V dobrém jsme se sešli,  
rádi jsme se našli pospolu. 
Dříve než se rozejdem, 
Ještě sobě zapějejem poznovu.  

 
Oblast poznání 
1/ Masopust (někde fašank) – seznámíme děti s původem slova masopust (maso pusť) a 
objasníme jim, že období, kterému masopust říkáme bylo přípravou na velikonoční půst. 
Seznámíme se také s masopustními lidovými tradicemi a s obdobím, do kterého masopustní 
oslavy patří.  
Masopustní veselí začíná vždy po Třech králích (7. ledna) a končí 40 dní před Velikonocemi. 
Tuto roční dobu, kdy byla hotová práce na polích a zahradách, venku byla zima a dny byly 
krátké, lidé využívali k setkávání a k zábavě. Obdarovávali se jídlem, konaly se tancovačky, 
divadelní představení, hostiny, zabíjačky, bývalo také nejvíce svateb. Nejveselejší tradičně 
býval závěr tohoto období, které začíná na tučný čtvrtek, kdy se mělo hodně jíst, aby lidé 
měli po celý rok hodně síly. Od tohoto dne se každý den večer zpívalo a tancovalo, součástí 
tancovaček byly nejrůznější hry (např. skok do výšky – aby dobře a vysoko rostlo obilí). 
Vrcholem masopustního veselí bývalo úterý před Popeleční středou, kdy se konaly 
karnevalové průvody plné nejrůznějších masek. V průvodech nesměl chybět medvěd 
s medvědářem, kůň a další (převážně hospodářská) zvířata, šašci, smrtka, fašančáci (šašci 
s vysokými klobouky – mají přivolávat jaro), řemeslnici – především kominík, babka s nůší na 
zádech. Průvod masek obcházel jednotlivé domy, maškary škádlily hospodáře a hospodyni, 
dělaly legraci, zpívaly pro radost a v každém domě byly přivítány a pohoštěny (především 
dostávaly na sádle smažené koblihy a boží milosti, dopřávali si ale i jiné dobroty a také 
jitrnice a tučné maso). O půlnoci před Popeleční středou, toto období končí (v některých 
oblastech se dokonce pochovávala basa na znamení, že muzika končí a začíná velikonoční 
půst, jinde ponocný zatroubil na roh, na znamení, že období zábavy a hojnosti končí), 
existovala pověra, že pokud budou lidé tančit i po půlnoci, objeví se mezi nimi čet převlečený 
za myslivce.  
Velikonoční půst začíná Popeleční středou a je obdobím rozjímání, modliteb, omezení se 
v jídle a pití (očisty organismu), úklidu příbytků a také konání dobrých skutků (lidé by měli 
být vnímavější a citlivější ke svému okolí).  



2/ seznámíme děti s pranostikami, které se k tomuto období váží. Zopakujeme si pojem 
pranostika (lidová průpovídka, která obsahuje nějakou zkušenost nebo lidovou moudrost a 
váže se především k určitému období, počasí, hospodářství) 
Masopustní úterý či středu fouká vítr, je větrný celý půst 
Masopust na slunci – pomlázka u kamen 
Krátký masopust – dlouhá zima 
Rybník zamrzlý na masopustní úterý – neúroda 
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se udrží po celý rok. 
 
 
Předmatematické představy 
 
1/ řadíme předměty od největšího k nejmenšímu a opačně (dodržujeme pravolevou orientaci 
– předchází čtení a psaní)  
2/ určujeme pořadí – kdo je v průvodu první? Kdo je poslední? Kdo je hned před-za? Atd, 
trvá určování počtu prvků ve skupině a odhad množství (více x méně než). 
3/ rozvíjíme základní početní operace – více než, méně než, o jednu více nebo méně, učíme 
děti pracovat s číslem. Hrajeme hry s kostkou. 
 
Oblast řeči 
 
1/ budeme číst příběhy s tématikou masopustu – samozřejmě vždy dbáme na porozumění 
čtenému textu, na pozornost dítěte. Na základě otázek vzpomínáme na děj příběhu-
rozvíjíme komunikační dovednosti.  
2/ s dětmi budeme hovořit o karnevalu ve školce, o chystaných maskách. Snažíme se získat 
odpovědi celou větou, dbáme na gramatickou správnost řeči. Při tom můžeme trénovat také 
gymnastiku mluvidel (např. zahraj si na koníka-klepej jazykem o horní patro, ukaž, jak široký 
úsměv má šašek, našpul ústa, ochutnej jazýčkem cukr na koblize – vyplazování jazyka) 
3/ můžeme se podívat na příběh https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU 
4/ naučíme se říkanku  
Masopustní veselice veselá je převelice, 
lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici.  
Tancuj, tancuj, medvěde, karneval se povede.  
4/ trvá vytváření zdrobnělin a slovní fotbal  
 
Rozvoj estetického vnímání 
 
1/ naučíme se výše uvedenou písničku „Masopust držíme“ a vysvětlíme si text 
2/ zpívat budeme písničky s pohybem 
3/ poslechové činnosti – posloucháme hudbu, kterou se snažíme vyjádřit pohybem 
  



4/ kreslit budeme masopustní průvod nebo vlastní masku. Používat budeme tuž a barvy, 
můžeme kreslit i pastelkami. Dbáme vždy na správné sezení u práce, na soustředění na 
činnost. 
 
 
Oblast pohybová 
 
1/ cvičit budeme se stuhami a hudbou 
2/ trénovat budeme pohyb v zástupu se změnami směru, s reakcí na signál (průvod) 
3/ zahrajeme si pohybové hry „zlatá brána“ a „zmrzlá meluzína“ – obě jsou na stejném 
principu 
4/ Medvědí honička: 
Ty medvěde chlupatý, máš kožich až na paty,  
rychle, rychle utíkej, všechny si nás pochytej! 
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, už nás začni honit! Teď! 
Medvěd odpočívá v kruhu dětí, které říkají říkanku, na poslední slovo se děti rozběhnou a 
medvěd je honí. Ten, koho chytí určuje dalšího medvěda nebo se stává medvědem. 
 
 
Pracovní činnosti 
 
1/ vystřihneme zvířecí masku a ozdobíme ji podle fantazie – barvení, lepení, otisky 
2/ ozdobíme třídu na karneval, zhodnotíme prostředí (co bychom ještě změnili, co se nám 
líbí atd)  
3/ hrát budeme hru „Co se tady změnilo“ – postřehová hra (změna může být v prostoru – 
místnost nebo na menší ploše – stůl) 
4/ trvá upevňování sebeobslužných dovedností při oblékání (pečlivost, manipulační 
dovednosti-zastrčení trička, zapínání knoflíků, zipů, vázání uzlíků a kliček), péče o vlastní věci 
(úklid, sušení po hrách ve sněhu) a při jídle (jíme příborem, učíme děti krájet, jíst čistě, 
uklízet po sobě použité nádobí), dbáme na společenské chování při jídle (sezení, držení 
příboru, společenská konverzace).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 









 


