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Vzdělávací oblasti: 

I.Poznávání 

VELIKONOČNÍ POHÁDKA O ZAJÍČKOVI KULIFERDOVI 
 

         Bylo krásné slunečné ráno. Celá příroda se probouzela a ve vzduchu bylo 
cítit jaro. Ptáci vesele štěbetali na čerstvě se zelenajících větvích a na louce 
zvědavě vykukovaly první květiny. Někde se ze zelené trávy usmívaly bílé 
sedmikrásky, jinde zas zlatovlasé pampelišky. Na loukách se roztančila spousta 
barevných hlaviček. A vzduchem se linula nádherná vůně. Hmmm, tak voní 
jaro… Z lesa se ozývalo ťukání do stromu ťukyťukťukyťuk. To pan datel, doktor 
lesa, už měl plný zobák práce. Kontroloval po zimě celý les.  

        Pod vzrostlým dubem měla pelíšek zaječí rodinka. Maminka zaječice a 
tatínek zajíc radostně tančili kolem dubu. Právě se jim narodil syn. Když vykoukl 
na svět, měl takový kulišácký výraz, že mu hned rodiče začali říkat Kuliferda. 
Zajíček to byl zvídavý a neposedný. Očička mu radostně jiskřila a všechno ho 
zajímalo. Pořád se na něco vyptával. A nic mu neuniklo. Tak bystrý byl. Také se 
moc rád seznamoval s ostatními obyvateli lesa, louky, jezírka i potůčku.  

       Jednoho dne vyběhl Kuliferda dál od jejich dubu. Dostal se až k domečku, ve 
kterém bydleli lidé. Kuliferda se schoval za rozkvetlý keř zlatého deště a 
pozorně naslouchal.  



       Člověčí maminka a tatínek zrovna říkali svým dětem něco o Velikonocích. 
Prý to jsou svátky jara. Zajíček rozuměl lidské řeči, ale vůbec nevěděl, co to ty 
„Velké noce“ jsou. Co že to lidé oslavují? A jak? Tolik tomu chtěl přijít na kloub. 
Rychle běžel zpátky domů, aby se zeptal svých zaječích rodičů. Ti však nevěděli. 
Poslali ho hlouběji do lesa k moudré Sově. Ta totiž u lidí vyrostla, když ji našli 
jako malé pískle vypadlou z hnízda. Sova moc ráda Kuliferdovi vše povyprávěla:   

 

„Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost, že zase sluníčko více hřeje, že 
postupně taje led a sníh a zurčí voda v potůčcích, že se rodí mláďatka a  že vše 
znovu ožívá.  

Předvelikonoční týden začíná Květnou nedělí. Lidé si dávají do váziček zelené 
větvičky, kterým říkají kočičky.  

Další den je Modré pondělí, to si lidé zdobí své příbytky nebo sebe něčím 
modrým.  

Pak přijde Šedé úterý, to se doma pořádně uklízí, aby bylo všude hezky čisto. 
Potom následuje Škaredá středa, říká se, že když se v tento den lidé na sebe 
škaredí, mračí se, zůstane jim to po celý rok.  

Na Zelený čtvrtek se mají jíst zelené rostliny.  Zeleň ty máš, Kuliferdo moc rád, 
viď? V tento den se mají všechny rostliny dobře zalít. Lidské děti chodí zvonit 
zvonečky a řehtat řehtačkami.  

Na Velký pátek se má mluvit tiše a hodně odpočívat. Poděkovat celé přírodě a 
naší mamince Zemi za všechny dary, které nám dává. Tento den je kouzelný, 
země se otvírá a ukazuje skryté poklady.  

Na Bílou sobotu se lidé oblékají do bílého šatu a rozsvěcují bílé svíce. Na 
Velikonoční neděli se lidé setkávají a společně oslavují zpěvem, tancem a 
jídlem. Dívky barví vajíčka a kluci pletou pomlázky.  

Na Velikonoční pondělí pak kluci chodí koledovat od domu k domu. Říkají 
velikonoční básničky a každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají 
pomlázkou, aby neuschla. Holky jim za jejich vyšupání dávají barevná 
vajíčka“. 

Děkuji, paní Sovo, za hezké vyprávění. Řeknu to mamce a taťkovi a uděláme 
stejnou oslavu jako lidé. Už se těším. Brzy na shledanou. 

A Kuliferda radostně odskákal domů 



Veselé Velikonoce 

 

 

 
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ - KIMOVA  HRA 

Pro děti od 4 let 

 Kimova hra se 4 až 6 předměty: Necháme dítě asi 15 vteřin pozorovat 
předměty, které zná. Následně je zakryjeme šátkem a dítě má předměty 
vyjmenovat. 

Pro děti od 5 let 

 Obtížnější varianta Kimovy hry: Zvýšený počet předmětů k zapamatování, 
jiné zadání úlohy, např. jeden předmět odebereme, nebo vyměníme pozici 
dvou předmětů a dítě má poté určit, které dva předměty si vyměnily místo.  
Namísto skutečných předmětů mohou být použity obrázky konkrétních 
předmětů nebo symbolů.  Při hře se symboly je počet kartiček menší (4–6), 
dítěti po zakrytí dáme balíček asi 20 kartiček, z nichž má vybrat ty 
symboly, které vidělo ( lze využít kartičky od pexesa, které jistě doma 
máte ). 



 

 

 

 

Hledej rozdíly. Obrázek můžeš vybarvit. Nepřetahuj. 😊 

 



 
 

Najdi rozdíly a obrázek pečlivě vybarvi. 

 

 



 
 

Procvič si barvy a přiřaď správnou barvu ke slepičce. 
 

 

 

 



Co začíná na ……?  

Pomůcky: 

 pracovní plocha  

 různé předměty, které doma najdeme  

Postup: 

1. Pozveme dítě k práci.  

2. „Přines věci, které začínají na písmeno S“.  

3. Dítě chodí po bytě a hledá, co začíná na danou hlásku.  

4. Poté dítě říká, co našlo. Po dítěti zopakujeme „SSSSSkříň, 
začíná na S, SSSSSSvíčka, začíná na S…“ První hlásku cíleně 
zdůrazníme. Pokud by přineslo předmět, který začíná na jinou 
hlásku, dítě neopravujeme, pouze zopakujeme slovo se 
zdůrazněním první hlásky. „MMMMMašle a dáme předmět na 
stranu.“ Možná samo dítě v této fázi řekne, že začíná na M.  

5. K předmětům můžeme přidat malé psací písmeno s.   

6. Podle chuti dítěte pokračujte hned nebo později s jiným 
písmenem.  

 



Velikonoční básničky 

 

 

 
Třeba se Vám budou hodit tyhle velikonoční básničky. Můžete se některou 
naučit. 
 
 
A zde je odkaz na velikonoční koledy: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=URnK-6PCud4 
 
 



Zkuste si procvičit písmenka a přepište je.  

Můžete spočítat, kolik písmenek má každé slovo. 

 

 

 

 

 



II. Matematické dovednosti: 

Počítáme: 

 



 

 

 



III. Pohyb: 

Zkuste si zacvičit JÓGU. Je to zdravé protažení a je to zábava! 😊 

Cvičení: „Velikonoční příběh“ 
https://www.youtube.com/watch?v=BrYlO8eRSBk 

 

 

 

 

IV. Grafomotorika: 



 
 
 
 



 



 

 

 



 

 
 



 

 



 





 
Zahraj si s někým hru. Použij figurku a kostku z člověče… 



V. Tvoření: 

 



 

 

Zasaďte si osení a až Vám vyroste, různě si ho nazdobte. 



 



Omalovánky: 

 
 

 



 
 

 



 

 
Vystřihni a vybarvi si slepičku. Můžeš ji dát na špejli. 



 
 

Můžeš vyrobit papírové kraslice. Budeš potřebovat bílou 
voskovku a vodové barvy. Techniku znáš ze školky. 
 



Velikonoční perníčky 

 

 

Velikonoce se už kvapem blíží, počasí venku vypadá spíše na pořádnou zimu, než na svátky 
Jara. Perníčky patří mezi tradiční velikonoční dobrotu. Pojďte se se mnou o tom přesvědčit. 
Děti se zabaví, bude je bavit těsto vyvalovat a vykrajovat tvary. 

Co k tomu budeme potřebovat? 

125 g hery, 100 g prosátého moučkového cukru, 3 lžíce kvalitního lesního 
medu, 1 celé vejce + 1 žloutek, 500 g hladké mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 1 
lžička sody bikarbony, 1 lžička perníkového koření, 1 lžička kakaa. 
 
Jak na to? 

 Heru nakrájíme na plátky, moučkový cukr utřeme s herou. Přidáme med, 
vejce a žloutek. Postupně přisypáváme mouku a hněteme. Společně s 
moukou přidáme prášek do perníku, sodu, perníkové koření a kakao. 
Těsto by mělo být nelepivé, hladké a měkké. 

 Těsto nenechávám odpočinout, ihned vyválíme plát, vykrajujeme jarní 
motivy – kuřátka, slepičky, ovečky, koťátka, vejce. 

 Klademe na plech vystlaný pečícím papírem, pečeme ve vyhřáté troubě 
na 175 °C dozlatova. 

 Perníčky necháme vychladnout a odpočinout. Zdobíme za dva dny. 

Zdroj: https://www.predskolaci.cz/velikonocni-pernicky-tvorime-s-detmi/18897 



Velikonoční věneček 
Přemýšlíte, jakou velikonoční dekoraci vytvořit? Co takhle udělat velikonoční věneček, který 
si můžete dát na vchodové dveře, případně pověsit kdekoli v bytě? 

 

 

Co k tomu budete potřebovat? 

Při procházce si opatřete březové proutí, taftové stuhy – žluté, zelené, hnědé, 
tenký drátek, dřevěná vajíčka, případně jiné dekorace – zajíčka, kuřátko, 
slepičku. 
 
Jak budeme postupovat? 

Několik březových proutků nahoře stáhneme tenkým drátkem, proutí 
propleteme do sebe, spojíme ve věneček. V místě, kde máme tenký drátek, tam 
obtočíme taftovou stuhou. Vypadá to hezky a schováme tím drátek. Věneček 
urovnáme a začneme zdobit.  

Doprostřed pověsíme větší dekoraci – zvolila jsem dva zajíčky na houpačce, 
dole upevnila stuhou. Na proutky postupně zavěsila několik drobných, žlutých, 
dřevěných vajíček. 
Můžete použít různé druhy vajíček – plastové, ale i obyčejné skořápky, které 
řádně vymyjeme, odmastíme octem a obarvíme vodovými barvami. Dozdobíme 
a můžeme pověsit na dveře a těšit se na koledníky. 

 
 
Zdroj: https://www.predskolaci.cz/velikonocni-venecek/18900 



 

 



Přejeme Vám krásné Velikonoce a spoustu dobrých nápadů, 

radosti a zábavy při zdobení velikonočních vajíček a přípravě 

svátků😊 

 


