
1 
 

Téma týdne: Velikonoční vajíčka     

Ahoj děti, 

Velikonoce se blíží, a protože je nemůžeme trávit spolu ve školce, připravily jsme 

pro vás různé činnosti. Požádejte rodiče, aby vám přečetli pohádku - O vzácné 

slepičce.  

 

Literární texty:  

O vzácné slepičce 

Kateřina Konvalinová 

 

Zdroj: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima 

 

 O kom byla pohádka?  

 Čím byla slepička zvláštní? 

 Co s ní hospodář udělal?  

 Líbilo se to slepičce?  

 Kam slepička šla, když je hospodář vyhnal? 

 Tam už se slepičce líbilo? 
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Poznáte, co to je? 

Kateřina Konvalinová 

 

Mám vajíčko bílé,  

od slepičky milé. 

A to bílé vajíčko,  

nazdobím já maličko. 

Líbí se mi velice,  

tahle krásná … (kraslice). 

Zdroj: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima 

Znáte odpovědi na tyto otázky? 

 S čím chodí chlapci o Velikonocích vyšupat děvčata?  

 Co jim za to děvčata dávají?  

 Co při šupání chlapci říkají?  

 Co maminka o Velikonocích peče?  

(Pomozte mamince při pečení, foto výsledků vašeho tvoření nám můžete poslat na třídní 

email.) 
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Naučte se hodovačku:                                   

Zajíčkova koleda  

Josef Kožíšek 

Hody, hody, doprovody,  

já jsem malý zajíček,  

utíkal jsem podle vody,  

nesl kopu vajíček.  

 

Potkala mě koroptvička,  

chtěla jedno červené,  

že mi dá lán jetelíčka,  

a já řekl: ,,Ne, ne, ne!“ 

 

Na dvorečku za potokem  

mám já strýce králíčka,  

tomu nosím každým rokem  

malovaná vajíčka. 

 

Hody, hody, doprovody,  

já jsem malý zajíček,  

dojdu-li tam bez nehody,  

dám mu kopu vajíček. 
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Výtvarné činnosti:  

Zápichy do obilí 

Vyfouknuté skořápky od vajec můžete polepit:  

 Kuskusem, čočkou, krupicí, ovesnými vločkami, papírovými kytičkami z raznice, 

mašličkami, flitry (dle vlastní fantazie) 

 Vodovými nebo temperovými barvami nakreslit proužky, puntíky…  

 Na špejli si můžete vyrobit ovečku, kuřátko, zajíčka…  
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Do skořápek si můžete zasít řeřichu na vatu a zalévat. Mohou vám vyrůst krásné vlasy.  
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Bramborová razítka 

 

 

Můžete si vyrobit bramborová tiskátka:  

 Do půlky brambory se nožem vykrojí různé dle obrázku. (Fantazii se nekladou). 

 Brambory pomalujete různými barvami a otisknete na papír, přáníčko… 

 

Určitě doma najdeš nějaké kostky a různé hračky, ze kterých půjde vytvořit obří barevné 

velikonoční vajíčko. 
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Vypracovaly: Klára Kadečková, Simona Korbová 


