
PÍSNIČKA O VELIKONOCÍCH



 
 

POHYBOVÁ CHVILKA 
 

Při práci s dětmi je potřeba nezapomínat zařazovat pohybové aktivity, protože děti potřebují si 

protáhnout své ručičky, nožičky, a i celé tělíčko. Je dobré střídat aktivity. Např. učení a pohyb. 

Ale jak to udělat, aby to bylo zábavné? Využijte např. cvičení s písničkou, videem nebo říkankou. 
 

 

1. TANEC S VIDEEM 

PTAČÍ TANEC 

- zatančete si podle videa na YouTube 

- napodobujte pohyb rukama a nohama, dokonce si můžete i zazpívat 

- odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo 

 

 

2. POHYB S ŘÍKANKOU 
 

NAŠE MALÁ SLEPIČKA 

Naše malá slepička - spojit prsty nad hlavou, 
snáší pěkná vajíčka. - spojit palce a ukazováky, 
Vajíčka si srovnáme, - tanec dlaní: dlaně na sebe a otáčíme jimi 
a potom je prodáme. 

 
 
 
 

KOHOUT A SLEPIČKA 

Kohout křičí kykyryký - klapeme zobáčky, které si uděláme z dlaní 
a slepička kokodák. 
Taťka kohout zobe zrní - dřepneme si a ťukáme prsty o zem 
a slepička zrovna tak. 

 
 
 
 
 

KUTÁLÍ SE VAJÍČKO 

Kutálí se vajíčko, - napodobujeme kutálení, tak že motáme předloktím 
podej mi ho Haničko. - natáhneme dlaň 
Hanička se ohla, - ohneme se 
Pomlázka se prohla. - zvedneme se a tleskáme

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo


MATEMATICKÉ HRÁTKY 
 

SPOJ VAJÍČKA PODLE ČÍSLA A BARVY 

• na výrobu vajíček budeme potřebovat: 

- barevné papíry 

- nůžky 

- černý fix 

• výroba vajíček: 

- z barevných papírů si vyrobíme takový počet vajíček, do kolika chceme s dětmi počítat 

- na vajíčka do horní části napíšeme číslo, do dolní části uděláme podle čísla příslušný 

počet teček 

- vajíčka rozstřihneme na dvě části, kdy na jedné části bude číslo, na druhé tečky 

• průběh činnosti: 

- promícháme rozstřižená vajíčka 

- děti spojují vajíčka podle čísla a také barvy 

 



NĚCO PRO PROCVIČENÍ HLAVIČKY 
 

VELIKONOČNÍ PUZZLE 

• na výrobu puzzle budeme potřebovat: 

- papír 

- nůžky 

- černý fix 

- pastelky 

• výroba puzzle: 

- namalujeme si vajíčko 

- vystřihneme ho 

- černým fixem ohraničíme okraj vajíčka 

- z vajíčka uděláme kraslici 

- kraslici rozstříháme na puzzle 

 
• průběh činnosti: rozstříhané puzzle necháme dětem poskládat 

 
 



VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

 
OVEČKA DO KVĚTINÁČE 

• budete potřebovat: 

- vatu 

- vatové tamponky 

- špejli 

- tavící pistoli 

- lepidlo 

- nůžky 

- černý fix 

• výroba ovečky (foto návod): 

 
1. z vaty si vytvoříme malé kuličky 

 

 
2. vatové kuličky přilepíme lepidlem na vatový tamponek 

 



3. z barevného papíru si vystřihneme hlavu, nohy a ocásek pro ovečku, z bílého papíru 

vystřihneme dvě oči, které dokreslíme 

 
 

4. ze přední strany vatového tamponku nalepíme ovečce hlavu 

 
5. ze zadní strany nalepíme ovečce ocas a dvě nohy 



6. zadní stranu ovečky připevníme tavící pistolí ke špejli 

 
 

7. A JE HOTOVO! 



VELIKONOČNÍ VĚNEC 

• budete potřebovat: 

- bílé papíry 

- barevní papíry 

- lepidlo 

- stužka (nit) 

- nůžky 

 

• výroba velikonočního věnce (foto návod): 
 

1. vystřihneme si 12 vajíček, 6 z barevného papíru a 6 z bílého papíru 

 
 

 
2. vajíčka, z bílého papíru vybarvíme dle fantazie 

 
3. vajíčka budeme k sobě slepovat do tvaru věnce, a to na přeskáčku - jednou malované 

podruhé vajíčko z barevného papíru 
 



4. do věnce v horní části uděláme dírku, kterou provlíkneme nit nebo nejlépe stužku 

(vypadá to lépe) 

 

 

 
5. v místě, kde máme dírku na stužku, přiděláme mašli z barevného papíru nebo stužky 

 
 



6. Zavěsíme na dveře. 



 

 

 

 

A je hotovo       


