
Ahoj, pilná Sovičko! Moc tě zdravím a jsem ráda, že se zase spolu pustíme do dalších 

zábavných úkolů       Těšíš se? Já věřím, že ano. Tak hurá do toho! 

A protože se nám blíží Velikonoce, už jsou skoro za dveřmi, pojďme si poslechnout pohádku     

„O zeleném vajíčku“. Poproste mamku nebo taťku, ať vám pohádku přečtou a poté si pomocí 

návodných otázek o pohádce popovídejte.       Nyní se hezky usaďte, nastražte ouška a 

poslouchejte..... 

 

O zeleném vajíčku (Eduard Petiška) 
 
 
„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy 
slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek. 
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat 
zelené vajíčko.  
 
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“ 
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“  
 
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“ 
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“ 
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“ 
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“  
 
Kohoutek šel ke špačkům.  
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“ 
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“ 
 
 Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš 
nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. Pokud 
ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“ 
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“  
 
Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě 
posílá, abych jí nějaké přinesl.“ 
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li 
zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“ 
 
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě 
posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“ 
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať 
jen snáší bílá vajíčka.“  
 
Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává 
barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené. 
Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.  



 
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko pod 
ní křupne a zbudou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou přece 
jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je rád, že 
nemusí shánět nové zelené vajíčko. 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky k pohádce – Co chtěla slepička od kohoutka? Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? 

Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček? Sehnal kohoutek 

zelené vajíčko? Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička? 

 

 

A protože máme ouška pěkně nastražená, tak toho využijeme a pustíme se do pár sluchových 

her.       

Zahrajeme si sluchovou hru - Líhnutí kuřátek – Povídejte si s rodiči si o tom, jak se vylíhnou 
kuřátka z vajíček. Pak zavřete oči, poproste rodiče, ať si vezmou cokoliv o co se dá ťukat ( 
dřívka, vařečky, lžička o hrníček...) Ťuknutí znamená, že skořápka praskla a kuřátko se vylíhlo. 
Vaším úkolem je poslouchat, kolik kuřátek se vylíhne, kolikrát rodiče ťuknou. Můžeme doplnit 
básničkou: „Na skořápku ťuky ťuk – a pak chvíli ani muk. Najednou však buchy buch – ve 
skořápce velký ruch. Křáp a rup! Kuřátko se vyklubalo. Křičí, co to práce dalo.“ 
Tak jak se vám to povedlo? Hlavně milé děti, nezapomeňte, že kdo kouká a podvádí, tak šidí 
sám sebe. Při téhle hře procvičujeme ouška a ne očička, když se spletete, nebo se vám to 

hned nebude dařit, nezoufejte a poproste rodiče, ať ťukají pomaleji.        
 
Obměnou je, že si mamka nebo taťka zahrají na slepičku/kohouta a zahrajeme si sluchovou 
hru – „Kolikrát jsem pípla“. Princip hry je stejný jako předchozí, akorát rodiče neťukají, ale 

povídají slepičí a kohoutí řečí a vy hádáte kolikrát.       Až vám to půjde dobře, zkuste si role 
prohodit, zavažte oči rodičům a vy budete ťukat, nebo si zahrajete na slepičku/kohouta.  
 
 
Posloupnost- Pamatujete, jak jste si povídali s rodiči o tom, jak se líhnou kuřátka z vajíček? 
Mám tu pro vás obrázky, které si rozstříháte a zkusíte poskládat správně za sebou, podle toho, 

jak se kuřátko vylíhne       Pokud si nebudete vědět rady, napovím vám. Spočítejte si puntíky 
v levém rohu každého obrázku a poskládáte obrázky podle puntíků za sebou jednoduše.  
 
A na dalším listu máte také posloupnost, ale tentokrát trochu těžší, ale nebojte, zvládnete to 

levou zadní.       Nejdříve si vezměte na pomoc váš ukazováček a zkusíte si to „nanečisto“. 
Začněte u slepičky a podle vzoru dojdete do cíle ke kuřátku. Poté si můžete vzít jakoukoliv 

pastelku nebo tužku a vyznačíte správnou cestu. Tak hurá do toho!        



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Abychom si nyní trošku odpočinuli, pojďme si zacvičit jógové cvičení inspirované 

Velikonocemi.       Jógu už přece moc dobře známe, tak proč se nenaučit něco nového.  

 

 

 



Nyní si protáhneme naše ručičky s říkankami.  

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 

 

A protože jste velcí šikulové a všechno hravě zvládáte, mám pro vás taneční odměnu. „ Ptačí 

tanec“ určitě znáte, tak si ho pojďme připomenout.       

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  

- a protože vím, že vás tancování baví, mám pro vás ještě jednu písničku, tentokrát nechám 

taneční kroky na vás, kreativitě se meze nekladou!        

Taneček „Jsme vajíčka slepičí“ https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


 
 
 
Hádáte rádi? Jste dobří hadači? Pojďme si to vyzkoušet, mám tu pro vás pár hádanek. 
 
Hádanky:  
„V kurníku ho slípka hlídá, 
než ho dáme do ošatky, 
jedno, druhé, třetí přidá, 
hospodáři, vrať se zpátky.“ (vajíčko) 
 
„Kuře se ztratilo, odešlo zrána, 
kokodák, celý den, volá ho máma.“ (slepička) 
 
„Ruce a pár dlouhých proutků,  
k tomu tenký drátek, 
pletu si ji na koledu, 
jaro slaví svátek.“ (pomlázka) 
 
„Barvička chtěla by potěšit nás, 
natírá trávu i listy. 
Jenom list papíru utekl včas, 
na tebe počká si čistý.“ (zelená) 
 
„Vejce jako obrázek, 
malované z lásky, 
komu radost udělá 
zítra u pomlázky? (kraslice) 
 
 
 
 
 
 
Nyní trochu procvičíme zase naše prstíky. Určitě si pamatujete na pohádku „O zeleném 
vajíčku“, kterou vám rodiče četli.  Co takhle kdybychom si pohádku zahráli? Co myslíte, že 
k takové pohádce budeme potřebovat, abychom si ji mohli zahrát? No, to je přeci jasné, 
budeme potřebovat nějaké loutky a my si je vyrobíme. 
 
Loutky – obrázky vystřihneme, nalepíme na špejli nebo dřívko; použijeme k pohádce, dáme 
dětem na hraní, můžeme vytleskávat podle slabik jednotlivé pohádkové postavy, určovat první 
hlásky ve slově.  (Obrázky k pohádce naleznete na konci tohoto souboru) 
 
 
 
 
 



  Děti, chcete ukázat mamce a taťkovi, že taky umíte číst? Vy budete číst obrázky a rodiče vám 

pomohou s písmenky, co vy na to?       Ale pozor, ať přečtete obrázek ve správném tvaru. 

Přečteme si společně pohádku, kterou už moc dobře znáte, protože jsme si o ní ve školce 

povídali. 

 

Pohádka o kohoutkovi a slepičce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na tuto pohádku se můžete také společně podívat se svými dětmi na  

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be  .  

Po shlédnutí nebo přečtení pohádky si můžete prověřit, zda děti pozorně poslouchaly. Můžete 

se  

zeptat např.: 

1. Proč nemohl kohoutek dýchat? 

2. Myslíte si, že bylo od něj pěkné, že se nerozdělil? 

3. Zachránila slepička kohoutka? 

4. Ponaučil se kohoutek ze svého jednání? 

 

 

Už umíte pohádku o jazýčkovi, kterou jsme se spolu učili v předchozích materiálech? Zkusme 

si ještě pár artikulačních a dechových cvičení s obrázky, hrajme si se slovíčky!       Na další 

stránce se do toho můžete s chutí pustit.   

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be


JARO – ARTIKULAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ, GYMNASTIKA MLUVIDEL, HRÁTKY SE SLOVÍČKY 
 

 
 

  

„Kap, kap, …“ 
„Kapka, kapička, kapity kap…“ 
(potichu, nahlas, pomalu, rychle) „Bzzzz…. PÍCH“ 

(nádech, co nejdelší výdechový 
proud) 

„Mňaaaauuu….“ 
(nahlas, potichu, veselá kočička, 
smutná kočička, přehnaná 
artikulace, kroužení jazykem po 
rtech – olizování mlíčka) 

„Přivoň si ke kytičce, jak krásně 
voní.“ 
(hluboký nádech nosem, co nejdelší 
výdech ústy „áááách“) „Píp, píp, …“ 

„Píííííp, …“ 
(sluchová hra: „ptáčku, zazpívej“) „Šššššš…..“  (jako potichu, jako zvuk 

mašinky, …) 
 
„Š jako …“ (šála, švec, šátek, 
švihadlo, …) 
(sluchová hra: „probudí nás 
písmenko Š“) 
 
Básnička: „Šnečku, šnečku šišatý, 
širák máš až na paty. Šouráš se tu 
mezi ploty, švec ti ušil špatné boty. 
Šelma švícko za to může, šil je asi 
z líné kůže.“ 

„Kvak, kvak, kvaky kvak“ 
(nafukování tváří) 
 
„Jak jinak můžeme říct slovo 
ŽÁBA?“ (žabka, žabička, ropucha, 
skokan, rosnička, žabák,…) 
 
„Vyplazuj jazyk, jako když žába 
chytá mouchy.“ 

„Kolo, kolo, kolečko, točí se nám 
maličko, okolo, okolo, podívej se na 
toho.“ 
(našpul rty do písmene „O“) 
 

„drn, drn, drn, …“ 
(kolečko jede po hrbolaté cestě) 

„hop, hop, hopity hop“ 
(zajíček skáče, hopká) 
 
„Jak čichá zajíček?“ (nakrč nosík a 
přerušovaně čichej) 
 
„Zajíc má rád mrkvičku“ (vyceň 
přední zoubky, jako když 
chroupeš mrkev) 

„Co tě napadne, když se řekne slovo 
VELIKONOCE?“ (vyjmenuj co nejvíce 
věcí) 
 
„VELIKONOCE“ (zkus říkat co 
nejrychleji několikrát za sebou) 

„posílání pusinek mamince“ 
(našpulit rty – velká pusa, hodně 
pusinek za sebou, poslat pusu – na 
ruku a fouknout) 
 
„Jak jinak můžeme říct slovo 

MÁMA?“ (mamka, maminka, 

maminečka) 

„Zavolej na maminku: máááámiii, 

mamííííí, máminkó, …“ 

„Zkus vymyslet rýmy na slova: 

strom, stromek, stromeček.“ 



 

 

A nyní si trochu pocvičíme ty naše prstíky a hlavičky.       Pusťme se do toho! 

 

1) Zkus najít cestu zajíčka k vajíčkům. Poradím ti, než začneš „naostro“ nejprve si projeď 

cestičku prstíkem. 

 

  



2) Co se skrývá ve vajíčku? 

 

Vybarvi: 

Trojúhelník - modře 

Kruh - žlutě 

Čtverec - červen 

 

 

  



3) Ozdob si vajíčko podle sebe       

 

 

  



4) Slova si vytleskejte a potom vybarvěte počet slabik do kroužků. 

 

 

  



5) Procvičení zraku. Najdi a vybarvi jen ty rámečky, kde nejsou stejné dvojice. (liší se 

směrem, vybarvením, …) – důležité pro psaní písmen. 

 

 

  



6) Poznej číslici a vybarvi správný počet puntíků.  

 

 

 



A nyní pojďme na grafomotorická jarní cvičení.       Uvolníme si ruku, jak jsme se už učili, 

pokud jste zapomněli, mrkněte do předchozích materiálů, vezměte si tužku nebo pastelku a 

jdeme na to!       Kudy letí motýlek? Obtahujeme       

 

 

 

  

 

  

 



 

  



 



 

A pár omalovánek jarních květin       

 

  



 

  



  



  



 

TVOŘENÍ VAJÍČEK Z PAPÍRU       

▪ Co budeme potřebovat? 

Barevné papíry, nůžky, lepidlo v tubě, kancelářské papíry formátu A5, čtvrtky formátu A5, 

ubrus 

 

Barevné papíry A4 rozstřihneme na formáty A5, které pak rozstřihneme na proužky. Na 

kancelářský papír formátu A5 položený na výšku děti postupně lepí jednotlivé proužky. 

Mohou si vybrat pouze pár odstínů anebo vytvářet velmi pestrobarevnou kombinaci barev. 

Lepidlem potírají vždy daný proužek a lepí. Jediným pravidlem je se snažit o to, aby mezi 

proužky nevznikaly bílé mezery (ač i při mezerách vzniká zajímavý dekor). Po pokrytí celého 

formátu si děti papír otočí na druhou stranu, kam si tužkou nakreslí větší vajíčko, vystřihnou 

ho a nalepí na čtvrtku A5. A krásné barevné vajíčko je hotové.       

   

 

 

A pokud jste došli až sem, mám opět velikou radost!       Pevně doufám, že příště už se spolu 

uvidíme ve školce. Moc se těšíme na vaše hotové úkoly, nezlobte moc mamku a taťku a mějte 

se báječně, ahoj ve školce.         

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2016/03/Kraslice.jpg
http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2016/03/Kraslice2.jpg
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