Hody, hody, doprovody!
VELIKONOCE
Užijte si další náměty pro domácí zábavu 

VELIKONOČNÍ SYMBOLY A TRADICE
Povídejte si s dětmi o Velikonocích, vyprávějte jim, jaké tradice a zvyky znáte od
svých babiček a dědečků a jak jste Velikonoce trávili vy jako malé děti…
 Pomlázka = spletené pruty, symbol omlazující a uzdravující síly. Na
Velikonoční pondělí ráno chodí chlapci šlehat děvčata pomlázkou z vrbového proutí.
Při tom pronášejí koledu, za kterou dostávají malovaná vajíčka nebo různé
laskominy.
 Malovaná vejce – vejce jsou symbolem nového života, úrody. Za vyšlehání a koledu
dávají děvčata chlapcům malovaná vejce – většinou předem uvařená nebo
vyfouklá=kraslice.
 Vázání pentliček na pomlázku – barva pentličky,
kterou dívka na pomlázku uváže, prozrazuje její city
k chlapci.
 Beránek – symbol čisté oběti a podobenství Spasitele.
 Zajíček – symbol skromnosti a pokory. Také se
traduje, že zajíček přináší čokoládová vajíčka.

POHÁDKA O VELIKONOČNÍM ZAJÍČKOVI
Byl jeden zajíček a ten se těšil celý rok na Velikonoce.
A bodejť by ne, když byl velikonoční!
Jednou si chtěl namalovat kraslice, ale neměl vajíčka.
Jeho kamarádka mu poradila, ať jde k tetičce slepičce.
Vydal se tedy k tetičce slepičce a ta mu řekla: „Já ti dám vajíčka, když mi přineseš od
sedláka Pepy obilí.“
Doskákal k sedlákovi a prosí o hrstku obilí. „Dám ti obilí, pokud mi přivedeš
zatoulaného psa, aby mi tady pomohl hlídat.“
Přivedl psíka Fíka a sedlák mu dal obilí. Obilím nakrmil tetičku slepičku a ta mu dala
vajíčka a se svojí kamarádkou namalovali krásné kraslice a užívali si poklidné
velikonoční svátky.

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Zjistili jste, že máte děravou ponožku? Nevadí! Využijeme ji na výrobu zajíčka z pohádky… 
Potřebujete: světle šedou, hnědou nebo bílou ponožku, vatu, barevnou stužku a černý fix/nalepovací oči.
Postup: Do ponožky natlačte tak dvě až tři hrsti vaty. Vytvarujte tělíčko a svažte ho stužkou. Nad stužku
naplňte ponožku cca 1 hrstí vaty, to bude hlavička. Hlavičku také vytvarujte a zavažte užší stužkou (nebo tu
původní rozstřihněte napůl). Nad hlavičkou ponožku odstřihněte tak, aby vám tam tak cca 2 - 3 cm ponožky
ještě zůstalo. Tento nadbytek pak sestřihněte do špiček, tj. do tvaru oušek a vytvarujte je. Namalujte obličej
fixou/oči nalepte. Na zadeček přilepte ocásek z vaty.
Tip: Pokud máte doma starší dítko, můžete se pokusit obličej zajíčkovi vyšít barevnou nití.
Rozvíjíme jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, nácvik zavazování.

TETIČKA SLEPIČKA
V pohádce kamarádka zajíčkovi poradila, ať si jde pro vajíčka k tetičce slepičce.
Pojďme si tetičku slepičku vyrobit! Rozvíjíme tím jemnou motoriku, zrakové
vnímání, koordinaci oko-ruka.
Potřebujete: tvrdý papír A4, barevné papíry nebo prstové/temperové barvy,
fixy/pastelky, lepidlo, nůžky, černý fix (pastelka, tužka,...)
Postup: A4 přehneme na polovic, a vystřihneme oblouček. Zkusíme, zda zvířátko
pěkně stojí. Následně papír ozdobte libovolnou technikou z obou stran. Dle
pomůcek, které máte doma, můžete slepičku zdobit prsty, lepit na ni natrhané
kousky papíru, nebo ji vybarvit jak je libo… Následně vystřihnete a nalepte
slepičce zobáček, hřebínek a ocásek.
Rozvíjíme jemnou motoriku, grafomotoriku,
koordinaci oko-ruka, kreativitu.
Dále se slepička může lehce houpat – rozlišujte, zda se houpe dopředu
nebo dozadu, když se na ni budete dívat zboku, tak zda se houpe doprava
nebo doleva.

HRAJEME SI NA ZAHRADNÍKY
V pohádce chtěla tetička slepička po zajíčkovi od sedláka obilí.
Můžeme si takové osení vypěstovat a ozdobit si dům na
Velikonoce.

Potřebujete: zeminu, semínka např. řeřichy, pšenice nebo ječmene… misku nebo např. skořápky či staré
boty, košíky… 
Postup: Do misky či jiné dekorace na dno dejte zeminu asi do
výšky 5–8 centimetrů (např. dekorační košík vystelte fólií a po
té dejte zeminu…). Mírně ji přitlačte a hustě posypte semínky.
Semínka by neměla být na sobě, pouze hustě vedle sebe.
Zasypeme je vrstvou zeminy, asi 2 cm silnou. Tu opět jemně
přitlačíme a zaléváme dle potřeby. Řeřichu si dopřejte např.
do salátu nebo nasekanou na krajíc chleba s máslem. Využít
lze i osení z ječmene…
Rozvíjíme jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, dějovou
posloupnost a koloběh přírody.

MALOVANÁ VAJÍČKA
K Velikonocům patří malovaná vajíčka či kraslice. Pojďte si stejně jako zajíček z pohádky malování vajíček
vyzkoušet.
K barvení vajíček můžete využít např. kurkumu, červené zelí,
červenou řepu, slupky z cibule, dokonce i zrnka kávy.

Technik je na barvení vajíček mnoho… Co takhle vyzkoušet
třpytkování
vajíček?
Vajíčko stačí natřít
lepidlem a vyválet ve
třpytkách.
Nebo
lepidlem natřete jen
určitou část vejce.
Výsledný efekt bude
zajímavý a originální. Jen si opravdu pečlivě nachystejte
pracovní plochu (např. igelit na stůl) a tvořte nejlépe tam, kde není koberec…
Rozvíjíme jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka, kreativitu a povědomí o velikonočních tradicích.

KUŘÁTKO 3 KRÁT JINAK
Mám pro Vás 3 techniky, jak si můžete ozdobit papírové kuřátko. Vyzkoušet samozřejmě můžete všechny
varianty a pořídit si tak celou rodinku… Opět rozvíjíme jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka.
Potřebujete: bílý tvrdý papír, červený papír, černý fix, nůžky, tužku, variantně pak žlutý papír a lepidlo NEBO
vatu, lepidlo, žlutou temperu a štětec, NEBO žlutou temperu a korkový špunt.
Postup: Z tvrdého papíru si vystřihněte tvar vajíčka. Z červeného papíru si vystřihněte zobáček, hřebínek a
nožičky kuřete. Ty nalepte nejlépe na konci tvoření (nehrozí, že se umažou) zezadu vajíčka a černým fixem
dokreslete očíčka. Křídla můžete vyrobit např. obkreslením ručiček dítěte a ozdobte vybranou technikou.
Varianta č. 1 – natrhejte žlutý papír na malé kousky, které zmačkejte a lepte na vajíčko tak, aby bylo celé
žluté.
Varianta č. 2 – vajíčko polepte vatou, na kterou následně štětcem různě nanášejte žlutou temperu.
Varianta č. 3 – špunt namočte do žluté temperové barvy a obtiskujte na vajíčko, dokud nebude celé žluté.

NAUČTE SE VELIKONOČNÍ KOLEDU
A BÁSNIČKU S POHYBEM
Nejznámější
velikonoční koleda:
Hody, hody doprovody,

Kuřátko:

dejte vejce malovaný!

Kuřátko má malé nožky, (držíme se za ramena a máváme křídly a
nohama)

Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,

po dvorku si cupitá. (cupitáme na místě)
Za ním slípka hop, hop, hop, (skáčeme snožmo na místě)
a pak kohout skok, skok, skok. (skáčeme střídavě do prostoru)

slepička vám snese jiný.
Rozvíjíme řeč, výslovnost a sluchovou paměť.

TIPY NA ODPOLEDNÍ DOVÁDĚNÍ VENKU I DOMA
HLEDÁNÍ VAJÍČKA
Postup: Hrát můžete doma, ale také na zahradě. Vezměte malované vajíčko a
ukažte ho dítěti, aby si ho důkladně prohlédlo. Následně ho pošlete za dveře nebo
mu zakryjte oči a schovejte vajíčko někde v místnosti či na vymezené ploše
zahrady. Vajíčko umístěte maximálně do úrovně očí dítěte tak, aby byla jeho část
vidět a dítě nemuselo nic otevírat atd.
se
nehádaly…

Hrát může více hráčů s větším počtem vajíček. Např. každý hledá určitou barvu, aby
děti
mezi
sebou

Rozvíjíme koordinaci pohybu, zrakové
vnímání – rozlišení figury od pozadí,
orientaci v prostoru.

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA S VAJÍČKEM
Postup:
Vytvořte jednoduchou překážkovou dráhu, dle věku dítěte.
Např. slalom, chůze kolem židle, překročit krabici atd. Nebo
dráhu vyznačte na podlahu např. pomocí barevné lepenky.
Úkolem dítěte bude přejít překážkovou dráhu s uvařeným
vajíčkem na lžíci.
Alternativa:
Místo vajíčka použijte např.
pingpongový míček, nebo hlubší předmět na přenášení, např. košíček, krabičku atd.
Rozvíjíme hrubou motoriku, koordinaci pohybu a koordinaci
oko-noha.

VELIKONOČNÍ PRACOVNÍ LISTY ZDE
Vytiskněte si pracovní listy a splňte s dětmi úkoly:






Dokreslete cestu kuřátek k mamince
Obtáhněte čáry a vajíčka vymalujte správnými barvami
Velikonoční pexeso nebo přiřazování stejných vajíček
Vybarvi zajíčkovi bříško správnou barvou

