
Téma: Sluníčko se připravuje na Velikonoce 

Datum: 6. – 9. 4. 2020 

Sluníčko už venku krásně hřeje a těší se na Velikonoce. Nezapomeňte ho každé ráno 

pozdravit naší říkankou Má rádo malovaná vajíčka, pletené pomlázky, velikonoční mazance 

a beránky. Venku je krásně, sluníčko hřeje, kytičky kvetou a na svět přišla spousta nových 

zvířátek, která si venku užívají krásného počasí.  

Návrhy her a činností s dětmi:  

Popovídejte si doma o tradici Velikonoce: Co se nám vybaví při slově Velikonoce? Jak lidé 

Velikonoce slaví? Názvy velikonočních dnů… 

Obarvěte si doma vajíčka, ať jsou krásně barevná a veselá. Poznáte a umíte všechny ty krásné 

barvičky pojmenovat? 

Abychom procvičili naše ručičky, můžeme zkusit vymodelovat barevná vajíčka z modelíny. 

Zvládli byste přenášení vajíčka (např. žluté kinder vajíčko) na lžíci po místnosti?  

Kde se vlastně vajíčka berou? Jaké zvířátko je snáší? Nějaká vajíčka sníme, ale z některých se 

vyklubou žlutá kuřátka, slepička na nich musí sedět a hezky je zahřívat. Zkuste si doma zahrát 

na kuřátko, které je ve vajíčku a klube se na svět 

Dojděte s tatínkem na proutky vrby a společně upleťte pomlázku. 

Napečte a nazdobte velikonoční perníčky, pomozte mamince při pečení beránka a mazance. 

Co dáváme do těsta za suroviny?  

Co se děje nyní v přírodě? Co vidíte z okna, na zahrádce, v parku? Umíte pojmenovat kytičky 

a zvířátka, která vidíte? Uměly byste jejich názvy také vytleskat?  

Zkuste si protáhnout nožičky, zvládnete chodit jako kachna, kuře, skákat jako zajíc, běhat 

jako ovečka…?  

Zahrajte si na zajíčka v jamce: děti stojí v kruhu, drží se za ruce, chodí dokola, jeden je 

zajíček sedí uprostřed - děti říkají (zpívají): "Zajíček ve své jamce sedí sám, sedí sám, 

ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati? Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč! Na koho chceš!" - 

zajíček si skokem nakonec vybere jednoho, kterého obejme - ten bude další zajíček. 

Tip pro rodiče na výlet: Na Velký pátek se otevírají skály a vydávají své poklady, můžete si 

udělat výlet k nějaké skále či jeskyni a dětem tam schovat sladkosti apod. 

Výroba velikonoční dekorace, omalovánky, pracovní listy 

Zazpívejte si písničky: 

Popěvek kuřátek (https://www.youtube.com/watch?v=WnOoJDqCpXY), 

Běžela ovečka, 

Pásla ovečky, 



velikonoční koleda Hody, hody doprovody 

 

Podívejte se na písničku o kuřátku: https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI 

 

Řekněte si básničky a zkuste přidat i pohyb: 

Mává křídly slepička, 

snesla právě vajíčka. (krouživý pohyb paží) 

Kohoutek k ní rychle běží,  

pyšný je, tak čechrá peří. (otočka s třepáním zapažených paží) 

Kuřátko má malé nožky (křidélka) 

po dvorku si cupitá (cupitání) 

Za ním slípka hop, hop, hop (skákání) 

a pak kohout skok, skok, skok. (velké skákání) 

 

Zajíc 

Zajíc leží v pelíšku, 

pacičky má na bříšku. 

Vyskoč rychle, zajíčku,  

dám ti sladkou mrkvičku. 

 

Záhada 

Na dvorku se dějí věci! 

Stala se tu záhada! 

Které mládě komu patří? 

Co vás koho napadá? 

 

Za slepicí kráčí house, 

jak se tohle mohlo stát? 

To jí asi někdo musel  

cizí vejce tajně dát! 

 

Jestlipak to rozluštíte? 

Jak to, děti, mohlo být? 

Štěpo, Terko, už to víte? 

Kdo to mohl zaměnit? 

 

Jestlipak víte, jak se jmenují zvířátka a jejich rodiče, zvládli byste je správně přiřadit k sobě?  

 

Vyrobte si velikonoční dekorace, vybarvěte omalovánky, vyzkoušejte pracovní listy (viz. 

níže) 

Zdroj: 

Do školky za zvířátky 

pinterest.com 

youtube.com 

predskolaci.cz - náměty a inspirace pro učitelky a učitele  

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI


  

  
 





 



 

 



 

 


