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Hody, hody, doprovody 
Velikonoce – svátky jara 

 

29. 3. - 1. 4. 2021 

 

 

Cíl:   Seznamovat s tradicemi a lidovými zvyky Velikonoc. 

         Poznávat, že vše se časem proměňuje a vyvíjí. 

         Rozvíjet slovní zásobu, rozumět novým pojmům (kraslice, pomlázka, 

         velikonoční beránek, osení….) 

 

Pondělí 

Velikonoce patří mezi největší a nejoblíbenější svátky ve velké části světa. 

Jsou to svátky jara – probouzení přírody, přichází teplo a slunce, rodí se mláďata. 

Velikonoční vajíčko je symbol – oslava nového života. 

 

 Pracovní list: grafomotorika – uvolňování zápěstí – kreslíme vajíčka               

pro kuřátka. 

 Velikonoční  vymalovánka (pečlivost, trpělivost, nepřetahování) 

 Rytmizace slov – mláďata – (ku-řát-ko, va-jíč-ko, sle-pič-ka, ko-hout,  

o-več-ka, be-ran, jeh-ňát-ko….) 

 Četba pohádky ,,O kohoutkovi a slepičce“  - pokusit se vlastními slovy 

pohádku vyprávět, snažit se o správnou artikulaci. 

 

Úterý 

 Seznámení s říkadlem - zapamatovat si krátký text 

 

Slepička 

 

Proč ta naše slepička snáší bílá vajíčka? 

Kdyby jedla barvičky, snášela by krasličky! 

 



 

                - 

 Návrh pracovní činnosti: 

Vyfouklé vajíčko odmastíme (omyjeme teplou vodou s jarem) a natřeme štětcem 

celé vajíčko inkoustem. Po zaschnutí kreslíme zmizíkem ozdoby - ornamenty. 

Kdo nemá doma inkoust, nevadí, můžete vyzkoušet s dětmi i jiné techniky např. 

potřít vajíčko lepidlem (ideálně Herkules) a obalit v ovesných vločkách, máku, 

soli atd. nebo jen tak pomalovat fixem dle vlastní fantazie, nebo nalepit drobné 

útržky papírků aj. 

Děti si tak vyzkouší zdobení na oblém předmětu. 

 

 Cvičit soustředěnost, postřeh.   

           Najdi 10 rozdílů na dvojici obrázků se zajíčky. Označ nestejná místa. 

                                                                                        (obrázek viz příloha) 

 

 Logopedická chvilka – Na melodii písně  Na jaře, na jaře – popěvek la la la 

          lo lo lo 

 

 

Středa 

 Seznámení s textem písničky ,,Slepička naříká“ (viz příloha) 

Chápat, proč se  vajíčko kutálí, co znamená výraz vajíčko křáp. 

          

 Logopedická chvilka: kuřátko – píp, píp, píp... kohout - kykyry kýýýý 

 

 Grafomotorika: Cvičit správný úchop tužky, pastelky. 

 

 

 Nakresli pomocí přerušovaných čar kuřátka. (obrázek viz příloha) 

 Nabídka velikonočních vymalovánek – (viz příloha) 

 

 Četba veršované pohádky: ,,Jak šlo vejce na vandr“ (viz příloha) 



 

                - 

Čtvrtek 

 Seznámení s velikonočním říkadlem: 

 

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček. 

Utíkal jsem kolem vody, nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 

že mi dá kus jetelíčka a já řekl ne, ne, ne! 

Za potokem u lesíčka, mám já strýca králíčka, 

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka! 

 

 

Výtvarná činnost 

 Dokresli zajíčkům uši a vybarvi si je (spočítej, kolik hlaviček, kolik celkem     

          oušek, kteří jsou nahoře, kteří dole, který je vlevo, který je vpravo). 

 

 Cvičit správný úchop nůžek a manipulaci s nimi (pozor na bezpečnost) 

 

 Vymalovánka kraslice – vymaluj a vystřihni. (viz příloha) 

 

 Velikonoční tvoření – využití nabídky (viz příloha – zápichy, otiskování, 

           vystřihování, lepení) 

 

 

Velikonoční  pondělí - v tento den se má darovat červené vejce 

a dívky mají být vyšlehány pomlázkou (tatar), aby byly celý rok zdravé… 

Pomlázka se správně plete z proutků jívy nebo vrby.                                                                          

 

Doporučení:  Procházky do přírody, pozorování změn…  Co vidíš vlevo x vpravo, 

                       nahoře x dole…. 

                      Zasazení ,,osení“ pozorovat růst travičky. 



 

                - 

Zdroje : - Barevné kamínky (březen, duben, květen) - M. Přikrylová 2009, 

               - písnička ,,Slepička naříká“- Zpěvník do dětské kapsy 

                                                               (autor Zdeněk Hradecký) 

               - internetové stránky - Pohádka ,,O kohoutkovi a slepičce“ 

                                                 - Báseň ,,Jak šlo vejce na vandr“ 

                                                   (www.stare–pohadky.cz) 

               - školní zásobník 

 

                                                  



PŘÍLOHA: 

Pohádka „O kohoutkovi a slepičce“ 

Kohoutek a slepička šli spolu do obory pro obilí. Po chvíli našla slepička velké zrníčko 

a dala půlku kohoutkovi. Za chviličku našel ještě větší zrnko kohoutek. Protože byl ale 

lakomý, dal si celé zrnko oblí do zobáčku. Nechtěl se se slepičkou dělit. Zrníčko bylo 

ale příliš veliké, a tak se začal dusit. "Slepičko, slepičko! Dej mi vodu, nebo se 

udusím!" Slepička honem utíkala ke studánce. 

 

"Studánko, studánko, dej mi vodu. Kohoutek leží v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, 

bojím, že umře." "Dám Ti vodu, až přineseš od švadleny šátek." Slepička tedy utíkala 

za švadlenou.  

"Švadlenko, švadlenko, dej mi šátek pro studánku. Studánka mi dá vodu pro kohoutka. 

Leží tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře." "Dám ti šátek pro 

studánku, až mi přineseš botičky od ševce." A tak slepička utíkala za ševcem. 

 

"Ševče, ševče! Dej mi botičky pro švadlenku. Švadlenka dá šátek pro studánku. 

Studánka dá vodu pro mého kohoutka. Leží tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, 

bojím, že umře." 

 

Ševci bylo slepičky líto. Dal botičky švadlence. Švadlenka dala šátek studánce. 

Studánka dala vodu slepičce. Slepička honem utíkala do obory za kohoutkem. Dala mu 

napít a tak ho zachránila. A kohoutek? Ten už od té doby nebyl vůbec lakomý a se 

slepičkou se o všechno hezky dělil. 

   

BÁSEŇ: „Jak šlo vejce na vandr“ 

 

Vyšlo si vejce na vandr,  

už mělo po krk nudy.  

A že prý půjde do světa -  

jenomže jak a kudy? 

Odvahy mělo víc než dost  

a strachu jen půl trošky.  

Vyběhlo honem ze vrátek  

přestože nemá nožky. 

A zkoprnělo úžasem,  

co všechno kolem vidí -  

stromy a domy, les a ves  

a ve vsi spoustu lidí. 



A vidí husy, kačeny,  

psy, kočky, krávy, skopce...  

A chtělo vidět ještě víc  

a rozběhlo se z kopce. 

Běželo vejce z kopečka -  

myslíš si, že se bálo?  

Volalo: Pozor! Všichni pryč!  

Uhni mně z cesty, skálo! 

Uhne se skála, nebo ne?  

Ten křik ji možná zviklá...  

Ale ta skála stojí dál,  

stojí tak, jak je zvyklá. 

Skořápka pukla na kusy -  

vejce má život krátký...  

Vylíhlo se z něj kuřátko  

a běží domů zpátky. 

Jiří Žáček 

OMALOVÁNKY: 
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