
 

Velikonoce 

                  
 

Básnička  

 

Panímámo zlatičká, 

darujte nám vajíčka, 

nedáte-li vajíčka, 

uteče vám slepička 

do horního rybníčka 

a z rybníčka do louže, 

kdo jí odtud pomůže? 

 

 



 

Otázky na téma Velikonoce pro děti : 

 

                           .       Copak jí slepička? 

                           .         Co nám dává slepička? 

.    Jak mluví slepička, kuřátko, kohoutek? 

                          .       Kde bydlí slepička?  

 

Sluchová hra pro rodiče a děti : 

 

“Kvočna hledá kuře “ 

Pravidla: Jedno dítě je” kvočna” a a má zavázané oči. 

Maminka ( nebo jiný člen domácnosti), je “ kuřátko”.  

“Kuře” pípá někde v prostoru( pokoje, domu, bytu atd.) 

a úkolem” kvočny” je najít ho podle směru pípání. 

 

                                  
 



Hádanky : 

 

Na jaře vždy kluci mají to, čím holky vyšlehají. 

Z proutků jako z provázků pletou kluci……………………… 

 

 

Nejdříve jsou uvařená, potom hezky nazdobená.  

Holka velká, maličká zjara zdobí ……………………………… 

 

Symbol jara často bývá a na zádech nůši mívá, 

v ní pak spoustu vajíček. Kdopak je to ?.............………. 

 

 

 



Básnička s pohybem 

Kuřátko má malé nožky,        ( děti se drží za ramena a dělají křidélka) 

po dvorku si cupitá.                ( cupitají na místě) 

Za ním slípka hop hop hop,    ( skáčou na místě snožmo) 

A pak kohout skok skok skok. ( skáčou do prostoru) 

 

 

Básnička s kreslením 

 

Udělám si kapičku, 

na ni malou hlavičku. 

Pod kapičku hrabičky, 

malé hbité nožičky. 

Na hlavičku očko dám, 

také zobák udělám. 

A pak je tu zakrátko, 

malé žluté kuřátko. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajíčkova koleda (Josef Kožíšek) 
Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

ztratil kopu vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka, 

a já řekl: „Ne, ne, ne!“ 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 

 

 

Pomlázka 

Upletl jsem pomlázku, 

je hezčí než z obrázku, 

všechny holky, které znám, 

navštívím a vymrskám, 

než mi dají vajíčko, 

vyplatím je maličko. 

 



Nápady na výtvarnou činnost 

 

https://www.testovanonadetech.com/aktivita/0481-kuratko-z-vlny 

 

Oslavujeme jaro a všechna mláďátka! A protože taková kuřátka jsou i 
symbolem nejen jara ale i Velikonoc, zkuste si je jednoduše s dětmi 
vyrobit. Děti si pěkně procvičí jemnou motoriku - stříhání, motání, 
lepení.... 

Potřebujeme: 

 žlutá vlna 
 nůžky 
 očička 
 lepidlo 
 oranžový papír na zobáček 

Postup: 

Nejprve uděláme bambulku. Pokud chcete  větší bambulku, omotejte vlnu přes 
dlaň ruky a na menší stačí přes dva prsty. Omotanou vlnu opatrně sejměte a v 

https://www.testovanonadetech.com/aktivita/0481-kuratko-z-vlny


půli převažte. Oka bambulky poté nechte dítě rozstříhat na střapaté kuřátko a 
potom zarovnejte dokulata. Na konec přilepte očička a zobáček.  

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 


