
 



   

 

Milé děti, milí rodiče, 

děkujeme vám za zakoupení našeho velikonočního putování se 

zvířátky. 

Tato sada se skládá ze dvou částí. 

První část naší sady je pracovní sešit, který začíná velikonočním 

příběhem se zvířátky a jednoduchým, a čtivým způsobem děti 

seznamuje s obdobím jara a blížících se Velikonoc. 

Tento sešit na pohádku každý den navazuje a je plný zábavných 

úkolů jak pro samostatné plnění, tak pro spolupráci s rodiči. 

 

Druhou částí je velikonoční kalendář, který slouží k časové 

orientaci dětí, odpočítávání dnů do Velikonoc a je také bonusem a 

odměnou za splněné úkoly. 

Každý den má svůj list, na který si děti dle předlohy otisknou, 

nebo namalují obrázek. Po pravém okraji naleznete počítadlo, kde 

si děti budou odpočítávat dny pomocí připínání kolíčku. 

Tento kalendář si můžete buď vytisknout a sepnout sponkovačkou 

- tedy listy budete otáčet, nebo si je pověsíte - pokud máte 

dostatek místa na lanko, či provázek a připnete je vedle sebe. Děti 

tak budou mít přesný přehled, kolik dní do Velikonoc ještě zbývá. 

Upozornění: 

Upozorňujeme, že dílo jako takové je chráněno autorskými právy a 

je zakázáno jej kopírovat nebo sdílet. Při porušení, bude 

postupováno dle platných zákonů ČR. 



 

 

„Byl krásný jarní den, travička se zelenala, 

kytičky se rozvoněly po celé zahrádce. Nedaleko 

měla výběh slepička, co měla malá neposedná 

kuřátka. Kuřátka se radovala, jak je na světě 

krásně, honila se po dvorku a vyzobávala 

drobečky a zrníčka. 

V tom si slepička všimla, jak kuřátka 

z podestýlky vyhrabala všechnu slámu a vítr ji 

rozfoukal po celém výběhu! 

„Kokokodák!!!“ rozčertila se v tom slepička. 

„Kuřátka pípátka, vím, že jste ještě malá a 

všechno se teprve učíte, ale musíme mít ve 

výběhu pořádek. Je MODRÉ pondělí a to 

znamená, že začínají oslavy Velikonoc a my se 

na ně máme připravovat. Ale vidíte ten 

nepořádek? Honem honem do práce, než přijde 

tatínek kohoutek.“ 

A tak si dvoreček krásně uklidili a mohli začít 

připravovat oslavu příchodu jara. 

Proto i my lidé na modré pondělí uklízíme a 

vymetáme všechny pavučinky. “ 



 

 

MODRÉ PONDĚLÍ-SLEPICE A KUŘÁTKA 
VÝZVA v oblékání 

Hurá! Začíná nám velikonoční týden a to MODRÝM pondělím! Proto najděte 

v šatníku něco modrého, ať k sobě pěkně celý den ladíte. 

 

 

Hádanka 

Malý zobáček, 

Žlutá peříčka, 

Právě se vylíhlo 

Z bílého vajíčka. 

Co je to?  (kuřátko). 

 

Hýbánky se slepičkou 

1. Hra „Na žluté zobáčky“ 

Pomůcky: kolíčky, možné varianty „drobků“-gumové žížalky-nebo jiné 

gumové dobrůtky, popř. chlupaté drátky, větší drobky chleba, apod. 

Postup: Dítě představuje kuřátko, má v ruce kolíček „zobáček kuřátka“. 

Na podložku rozložíme „drobky“ a dítě je v rytmu básničky sbírá do 

„Zobáčku“ přemisťuje do misky, popř.jí. 

 

Kuřátka zobky, pod stolem drobky. 

Zobky zob, zobky zob, 

Ještě chvilku hopy hop. 

 

 



   

 

 

Pracovní list – spočítej kačenky na rybníčku, 

spoj s číslem nahoře a vymaluj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik je celkem kačenek ve všech rybníčcích? 



   

 

Aktivity s maminou a s tatínkem 

Aktivity na doma: 

 Kreslení do mouky 

Pomůcky: plech, mouka, papír, tužka 

Na plech nasypeme krupici, nebo mouku a budeme dítěti předvádět různé 

tvary kreslením. Rodič nakreslí jednoduchz tvar na papír a dítě jej překreslí 

do mouky (kolečka a spirálky jako kudrlinky, čárky jako travičku, tečky jako 

zrníčka,apod.) 

 Pečení beránka 

Společně si upečeme beránka. Zapojit se může klidně celá rodina! Viz. 

Příloha recepty. 

 

 Namotej si klubíčko 

Na zemi se povaluje rozmotané klubíčko vlny. Ajejej. Pomůžeš ho zpátky 
namotat? 

Můžeme si popovídat o charakteristice vlny-jaká je na dotek, jak voní, zda 
hřeje, apod.  

Dále kde se vlastně bere, k čemu je dobrá a co se z ní dá vyrábět.  

 

 Beránek na louce 

Pomůcky: šablonky mráčku (jako tělíčka ovečky), kousek kartonu, vlna, 

černz fix, nůžky, tvrdz papír, zelená tempera 

Postup: Nejdříve si připravíme šablony ve tvaru mráčku, které si 

vystřihneme. Dále si přichystáme kousek kartonu, na které omotáme vlnu 

tak, aby na něm hezky těsně držela. Vystřižené mráčky rozmístíme na papír 

a maminka, nebo tatínek je dítku pevně přidrží. Dítě si vezme omotanz 

karton vlnou, kterz namáčí v zelené tempeře a tiskne na papír a přes  


