
Velikonoce přichází!

Co nás čeká?

 Pohádka „Devět“ od Josefa Kožíška – vypráví o přátelství a sobectví 
(„Velikonoce“ Dagmar Šottnerová).

Putování se slepičkou a zajíčkem

 hledání obrázků patřících k Velikonocům, povídání o Velikonocích

 zdobení vajíček pomocí voskovek, samolepek a vosku

 pletení pomlázky se zajíčkem, podle návodu

 zpívání velikonočních koled – Hody hody doprovody, já jsem malý zajíček/
dejte vejce malovaný... Řezám proutky u potoka… 
(„Velikonoce“ Dagmar Šottnerová)

 příprava na velkou výpravu s Bobem a Bobkem pro malé, rozcvička s 
knížkou, pro velké (Rozcvičky v mateřské škole“ Hana Volfová)

 sbírání vajíček – kudy kudy cestička, bludiště, hra na schovávanou

 hledání rozdílů mezi nasbíranými vajíčky



Přečtěte si pohádku „Devět“ a potom si povídejte o tom, co se stalo.
Například: „Kolik bylo kuřátek?“, „Jak se říká mamince/tatínkovi od

kuřat?“, „Co přinesl kohoutek svým kuřátkům?“





Trochu se nám to popletlo, pomůžeš nám?

Zakroužkuj vše, co podle tebe patří k Velikonocům.



Slepička se chystá na blížící se Velikonoce. Pomoz slepičce ozdobit vajíčka pro
koledníky.

Druhů zdobení je tolik, že slepička neví, který se jí líbí nejvíc. Nejdřív zkusíme
zdobení papírových vajíček.

Budeme potřebovat: čtvrtku, světlé voskovky, nůžky, štětec a vodovky
Vodové barvy zvolte světlé a naneste slabou vrstvu. Až vše zaschne, vajíčko
vystřihneme. Vajíček si můžete udělat víc a zkusit své zdobící schopnosti.
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Papírová vajíčka se nám opravdu povedla! Slepička z nás bude mít velkou
radost :)

Dalším druhem zdobení, je zdobení voskem z voskovek/včelího vosku, který si
můžeme zkusit pomocí video návodu (ale to stačí až den před koledováním)

https://www.youtube.com/watch?v=iGRCp1YaSKQ  

A jako poslední varianta na zdobení zbývají samolepky, které můžete využít i
jako zápich do květináče.

Vystřihneme a vybarvíme obrázky, které se nám líbí. Potom je izolepou/lepidlem
přilepíme na uvařená vajíčka.

https://www.youtube.com/watch?v=iGRCp1YaSKQ


Slepička je skoro nachystaná, ale zajíček je smutný, protože neví, jak se plete
pomlázka.  Pomůžeme mu pomocí malého návodu.

Budeme potřebovat: 3 vrbové proutky, barevné stužky , provázek a nůžky

1. na tlustším konci svážeme 3 proutky k sobě.
2. Začneme plést „cop“,

3. Na konci svážeme provázkem/mašlí.
4. Na hotovou pomlázku přivážeme stužky.
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Se zajíčkem jsme upletli pomlázku a teď je potřeba se naučit koledu.
Poproste rodiče, aby vám zazpívali jejich oblíbené koledy a potom se je zkuste

společně naučit. 
Případně si zkuste koledy od zajíčka.

„Hody, hody, doprovody“

1. varianta
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný!

2. varianta
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček.
Utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené.
Že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: „Ne, ne, ne!“

„Řezám proutky u potoka“

Řezám proutky u potoka
Hastrmanka na mě kouká.
Hastrman se rmoutí,
Že mu řezám proutí.
Vylez, hastrmane, z vody,
Budeme plést pamihody.
Utáhnu ti jednu,
Potopíš se ke dnu.

„Kropenatá slepička“

Kropenatá slepička,
Snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
Na pomlázku jim je dám.



Před koledováním je potřeba se protáhnout a připravit.

Vstávat a cvičit s Bobem a Bobkem! (pro malé)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ll2TcI-gMo 

Cvičení pro velké s vajíčkem (malé děti můžou zkusit lehčí cviky)

https://www.youtube.com/watch?v=-Ll2TcI-gMo


Kudy, kudy cestička – pro malé
(potřebujeme se dostat k zajíčkovi, vajíčku a ke kuřátku pomocí stříhání)



Kudy, kudy cestička – pro velké
(potřebujeme se dostat k zajíčkovi, vajíčku a ke kuřátku pomocí stříhání)



Zajíček cestou z koledy ztratil vajíčka a zapomněl kudy šel.
Pomůžeš mu cestu najít? Pozor ať nezabloudíš!

Pro velké



Pro malé



Zahrajte si na schovávanou.
Vystřihni si šablonu vajíčka a košíku.

Obkreslete a vystřihněte 3x modré vajíčko (malé děti 2x)
2x zelené vajíčko (malé děti 1x)
4x žluté vajíčko (malé děti 3x)

Poproste rodiče, aby je všechna schovali po domě a zahrajte si na schovávanou.
Nalezená vajíčka přiřaďte ke správným barvám. Roztříděná vajíčka spočítejte

a seřaďte podle počtu.



Zajíček zkoušel nakreslit stejná vajíčka jako slepička, ale na něco zapomněl.
Zakroužkuj místa, kde něco chybí.

Kdo  chce, může zkusit  chybějící části dokreslit.



Pro velké děti
Najdi rozdíly, ale nekroužkuj je! Kde něco chybí, to dokresli.

Kroužky vybarvi  MODROU
Trojúhelníky vybarvi ČERVENOU

Čtverce vybarvi  ŽLUTOU


