
Hody, hody doprovody  

Velikonoční básnička (nauč se) 

Povídalo vajíčko, namaluj mne maličko. 
Tady tečku, tady proužek, 
kolem pasu žlutý kroužek. 
Tady modrou, tady hnědou, 
všichni to tak nedovedou. 
 
Zábavné pracovní listy 

1. Spojování, vyhledávání na ploše  

2. Prohlubování poznatků o počtu předmětů. Kolik je 3 a kolik 4? 

3. Rozlišování pojmů hodně, málo, nic, stejně  

4. Vyhledávání na ploše. 

5. Grafomotorická cvičení „horní oblouk“. Velikonoční vajíčka bývají 

barevná, proto i ty vždy použij jinou barevnou pastelku (vajíčka) 

6. Velikonoční omalovánka 

Hra s papírovými vajíčky 

1. Skupinku velikonočních vajíček pečlivě vystřihni po čáře. S těmito vajíčky 

budeš dále pracovat. 

Skupinka vajíček z listu A 

a) Přiřazování kraslic – vytváření dvojic  

b) Seřaď kraslice podle vzoru 

2. Vystřihni si také vajíčka z listu B a zahrajte si doma velikonoční pexeso. 

Velikonoční tvoření z papíru 

Vyrobené ovečky si prohlédneme při našem online setkání. Maminka ovečka a 

mládě …… (jak mu říkáme?) 

Pomůcky: předkreslené tvary, nůžky, lepidlo,  

kreslící potřeby (pastelky, fixy) 

Pracovní postup: 

 Všechny předkreslené tvary si vystřihni. 

  Dej pozor, abys tělo ovečky nerozstřihnul. 

  Ovečka by měla stát. Maminka ti určitě 



 pomůže tělo ovečky přeložit na polovinu.  

 Dokresli ovečce oko, čumáček i pusinku. 

 Vše slep.  

Pohádka „Jak šlo vejce na vandr“ 

Pohádku si s maminkou (tatínkem, babičkou, tetou,…) přečtěte. Poslouchal (a) 

jsi pozorně?  

 Která zvířátka se v pohádce vydala s vajíčkem na vandr? 

 Které bylo první? Kdo se přidal jako poslední? 

 Kterého zvířete se v lese zvířátka bála? 

 Kam se vyšplhal kocour, aby se rozhlédl? 

 Co kocour hledal? 

 Kdo bydlel v chaloupce, kterou zvířátka nakonec našla? 

 Které zvířátko vlezlo do chaloupky a kudy? 

Jestli jsi dokázal (a) odpovědět na otázky, poslouchal (a) jsi pozorně.  

 

Pohádku (trochu jinak zpracovanou) si můžete pustit také na yutube. 

„Josef Lada – Bubáci a Hastrmani – večerníček Jak šlo vejce na vandr“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


