
Integrovaný blok na duben: Jak slavili Velikonoce 

Téma: Pejsek a kočička, nelíhnou se z vajíčka (29. 3. –  9. 4. 2021) 

Pedagogický záměr: seznámit děti s tradicemi Velikonoc, se symboly, životem slepičky, 
ovečky a králíčka  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
SLEPIČKA – KOHOUTEK – KUŘÁTKO – VAJÍČKO 

 
 Rozdíly – kohout x slepice x kuře, čím se živí, kde bydlí, části a povrch těla 

 
 Písnička  - Slepičko má 

 
 Básnička – použít u hry se zrníčky 

Zobou zobou zrníčka 
kuřátka a slepička, 
slunce začlo zapadat, 
do kurníku už jdou spát. 

 Hraní se zrníčky (semínka, čočka, hrách, fazole) – smíchání a roztřídění – jako slepičky 
zobáčky (pinzeta). Obměna zrníčka jako PET vršky, nebo cokoliv jiného co zvedneme ze 
země zobáčkem (kolíček na prádlo). 

 
 Procvičení nožní klenby – kohoutek vyhrabává ze země žížaly (proužky krepového, 

novinového papíru…rozházené po místnosti a sbíráme prsty na nohou do ošatky, kterou si 
nosíme s sebou 

 
 Pohybové cvičení 

Mává křídly slepička,         (pohyby „křidýlek“) 
snesla právě vajíčka.        (krouživý pohyb pokrčených paží před tělem – „mlýnek“) 
Kohoutek k ní rychle běží,    (kruhy pokrčenýma rukama po stranách těla – „vláček“) 
pyšný je, tak čechrá peří…   (otočka s třepáním zapažených paží) 
 

 Pohybová hry:  
Hospodáři krmí slepice a kohouty zrníčky - hod vrchním obloukem papírovou koulí do 
vymezeného prostoru 
 
Na kuřátka – kuřátka hledají maminku –hraní doma - slepička je v kuchyni, pod postelí, ve 
skříni…hraní venku – je za stromem, u kytičky, na pařezu… 
 

 Pohádka - O kohoutkovi a slepičce, Děvět, Jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili 
semínko, Kuřátko a obilí 

 
 Sáhni si na hlínu, hrabej v ní jako slepička, nasejte si obilí = VELIKONOČNÍ OSENÍ – 

zazpívání semínku „vstávej semínko holala, bude z tebe fiala“. 
  



VELIKONOČNÍ SYMBOL – VAJÍČKO 
 
 

 Nošení vajíček – na lžíci, v naběračce (míčky, zmuchlaný papír do kuličky) do ošatky 
 

 Grafomotorika - vajíčko  
 

 Hraní s peříčky – porovnávání vrchního a spodního peří, velikost, barva, pouštění, 
chytání, lechtání se peříčkem, hra – se zavřenýma očima – dítě leží a rodič jej peříčkem  
polechtá na uchu, nose, čele, ruce…dítě sděluje, kde jej peříčko polechtalo – poznávání částí 
těla. 
 

 Pozorování – tvrdost skořápky, ponořením do vody se vytvoří bublinky, protože má 
mnoho pórů, aby mohlo kuřátko uvnitř dýchat, rozklepnout a oddělit bílek od žloutku 

 
 Pokus  

 
vznášející se vejce  

Vedle sebe postavíme dvě stejné sklenice. Do jedné nalijeme čistou 
vodu, do druhé slanou (dost soli). Ve sklenici s čistou vodou doputuje 
až ke dnu, kdežto ve druhé se bude vznášet. 
 

gumové vejce  
Dáme vajíčko do sklenice a zalijeme octem. Druhý den ocet vyměníme. Takto zalité vajíčko 
pak necháme ve sklenici alespoň týden (někdy to může trvat o něco 
déle).    Po uplynutí této doby by vajíčko mělo být „čisté“ – tedy bez 
skořápky. Stále ovšem bude mít svůj tvar. Ocet rozpustí skořápku, ale 
membrána pod skořápkou zůstane neporušená.  
 

Pokud tento pokus provedeme s uvařeným vajíčkem, skořápka se také rozpustí a vajíčko 
bude navíc „gumové“ a bude mírně skákat. Nesmíme ho ovšem házet z moc veliké výšky. 
 

 Vaření – vaječná pomazánka, vejce na měkko x tvrdo, omeleta – nechat dítě vajíčko 
rozklepnout, oloupat skořápku 
 

 Která zvířátka se ještě klubou z vajíčka? Porovnávání velikostí 
 

 Tanec kuřátek – https://www.youtube.com/watch?v=DY_Grxeo5Eo 
 

 Společné tvoření velikonočních vajíček – kreslení, malování, z plastelíny, 
vystřihování, ze spojovacích stavebnic, z vyfouknutých vajíček, z vajíček uvařených na tvrdo. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DY_Grxeo5Eo


Najdi kuřátka a vybarvi je  



Cesta k mamince- nakresli cestu kuřátek k mamince podle vzoru 



Nakrm hladová kuřátka tím, že jim dokreslíš drobečky 

  



Velikonoční vybarvování- vybarvi správný počet vajíček  

 

A z vajíčka kuřátko, vyklube se zakrátko. Časová posloupnost - obrázky 
rozstříhej a seřaď tak, jak jdou za sebou. Který je první? Který poslední.   



Grafomotorika - kreslíme vajíčka pro kuřátka a kohoutky  
  



Nápady na tvoření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



KRÁLÍČEK X ZAJÍČEK 
 

 Jaký je rozdíl mezi zajícem a králíkem? 
         Les x králíkárna, dlouhé nohy x krátké nohy a proč? Čím se živí? 
 

 Venku po cestičce skáčeme jako králíci (krátké skoky), jako zajíci (dlouhé skoky) 
 
 Děláme králičí x zaječí zuby 

 
 Hudebně pohybové hry  

 
Zajíček v své jamce 

Zajíček v své jamce sedí sám, sedí sám, 
ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati, 

chutě skoč, chutě skoč a vyskoč, 
na někoho skoč. 

 
Tancovali zajíci – pohyb dle slov v říkance 

Tancovali zajíci, dokola se točili. 
Zastavili, zadupali, zavrtěli ocasem, 

usmáli se, pohladili a mrskli fousem pod nosem. 
 
 
 
 

SYMBOL - VELIKONOČNÍ KRÁLÍČEK (ZAJÍČEK) 
 

 Hledání velikonočních vajíček – při nepříznivém počasí doma, za pěkného venku na 
zahradě.  
 

1. jako schovávaná 
2. s plněním úkolů 
3. jako překážková dráha 
4. jako při hledání pokladu – s jednoduchým, nakresleným plánkem 
5. podle fáborků – velikonoční mašle 
6. v dnešní technické době – vyfotit místo (a), kde schováme čokoládová vajíčka, dítě 
prochází s mobilem, nebo vytisknout a zakroužkovat místa ukrytí, nebo značit cestu 
nakreslením šipek…. 

 
 Velikonoční básnička 

  
Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesu košík vajíček. 

  



Omalovánka velikonoční zajíček  



OVEČKA – BERÁNEK – JEHŇÁTKO 
 
 

 Písnička – Beskyde, Beskyde 
 

 Hudebně pohybová hra -  Pásla ovečky, Běžela ovečka 
 

 Pohybová hra – Ovečky, ovečky, pojďte domů 
 

 Básnička – Šel Janeček na kopeček 
 

Šel Janeček na kopeček, 
hnal před sebou pět oveček 

a šestého berana 
se zlatýma rohama. 

 
 Hra s pěnou na holení nebo s klubíčky vlny 

Tatínci dítku půjčí trochu své pěny na holení a děti si pohrají. Pěna evokuje ovčí vlnu. 
Mačkání, roztírání, kreslíme prstem kudrlinky. 
 
Maminky vytáhnou klubíčka vlny, svetry a jiné pletené věci a povídají si, z čeho, z jakého 
zvířátka je vlna, vlastnosti vlny – hřeje…Smíchání bavlněných a vlněných věcí, děti vybírají 
pouze z vlny. 
 

 Vaření – květák (vypadá jako ovčí vlna) 
 

 Pečení – VELIKONOČNÍ SYMBOL - VELIKONOČNÍ BERÁNEK 
 

 Nalep ovečce vlnu z vaty 
  



ZELENÝ ČTVRTEK – TRÁVA 

Naše kočička si ráda hraje na trávníčku, ale pozor, co to slyší. Děti jdou s maminkou na 

procházku a cestou prý nařežou kočičky :-O. Vysvětlíme naší kočičce i dětem rozdíl mezi 

kočičkami ve váze x kočkami na dvorku. 

 

 

ČINNOSTI DOMA 

 

 tvoření kočiček (větviček) – větev (nakreslit, namalovat, nalepit kousek provázku, 
vystřihnout pásek papíru + dolepování kousků vaty nebo prstem namočeným v barvě 

 malování voňavé trávy - roztírání Indulony (modré, ta je mastná)prstem ve směru 
růstu trávy - zespodu nahoru, po zaschnutí přetřít vodovou barvou 

 Řeřicha – zelená travička, která se dá i jíst. Nechte děti, aby vystlaly misku vatou, do 
ní samy semínka po špetkách nasadily a poté samy zalévaly. U toho s dětmi vedeme 
dialog, co tráva (květina, bylinka) potřebuje k životu a růstu. Poté si na ní společně 
pochutnáte – máme vyzkoušeno . Děti si Řeřichu samy stříhaly a sypaly na chleba 
s pomazánkou. 

 kolem Řeřichy můžou děti zkusit postavit zahrádku 
 

 Zelené vaření – špenát, avokádová pomazánka, polévka – hrášková, brokolicová 

 

 

ČINNOSTI VENKU 

 

 řezání vrbových větviček – PLETENÍ POMLÁZKY – VELIKONOČNÍ SYMBOL 

 malování trávou – bílý papír (tvrdý nebo s podložkou), utržení trávy a roztírání po 

papíře 

 hledání čtyřlístku 

 hledání zelené barvy v přírodě – listy x jehličí stromů, keře, stonky květin, kontejner 

 jak vznikne z trávy seno – děti samy trávu natrhají a společně dáte sušit – které 

zvířátko má rádo seno? 

 stavění svojí zahrádky – z klacíků, kamínku 

 

 Písnička – Travička zelená 

 

 

 



Inspirace na tvoření 
 

z vaty          malování prstem 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

z vatových tamponů 
 

 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Domaluj kuřátko, beránka, vajíčka do hnízda a kočičky na větvičku.  



Popiš obrázek - Co na obrázku vidíš? Co je dole, nahoře...?  



Tipy na velikonoční přáníčka 

Co takhle vyrobit velikonoční přání, které vhodíte třeba babičce a dědečkovi nebo tetě a 
strýcovi do schránky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..a ještě jedno přáníčko od nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJÍ VAŠE PANÍ UČITELKY 

 


