
Nápady pro velikonoční aktivity s dětmi 
 

Milí rodiče a děti,  protože se nemůžeme setkávat ve školce a vypadá to, že do 

Velikonoc se ještě neuvidíme, připravili jsme si pro Vás další nápady.  

 

Projděte se s dětmi po okolí a zkuste zjistit, co na jaře dělají zvířátka ve vašem 

okolí, poslouchejte štěbetání ptáčků, hledejte, kde se narodila nějaká mláďátka 

a pozorujte, co se děje v přírodě, když přichází jaro. 

 



 



Básničky: 

 

Kuřátko 

Ťuky, ťuk, co to je? 

Ťuky, ťuk, kdo to je? 

To kuřátko ve vajíčku, 

Hledá místo pro hlavičku. 

 

Semínko 

Zasadím tě, semínko, 

Pohladím tě malinko. 

Poprosíme mráček z nebe, 

aby zalil mne i tebe. 

 

 

 



Velikonoční písnička: 

Můžete si podle videa zkusit zazpívat: 

Proutek vrbový 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs 

 

Vyrobte si neposedná velikonoční vajíčka: 

Připravte si 2 čerstvá vajíčka a hrneček, skleněnou kuličku, lepicí hmotu (modelínu) a 

hedvábné nebo krepové papíry. Klepněte středem vajíčka o hranu hrnku tak, aby se 

vytvořila prasklina. Pak opatrně vajíčko prsty rozpulte a jeho obsah vyklopte do 

hrnku. Skořápky omyjte, nechte oschnout a na dno spodní poloviny položte 

skleněnou kuličku. To samé udělejte s druhým vajíčkem, na jeho dno však přilepte 

kousek lepicí hmoty nebo modelíny. Skořápky slepte zase dohromady pomocí 

proužků papíru a lepidla (Herkules). Poté kousky hedvábného papíru polepte celé 

vajíčko, přiložte je na vajíčko a přetřete lepidlem. Vajíčka nechte zaschnout. Pak 

můžete případně vajíčka pomalovat a ozdobit. Opět nechte zaschnout. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs


Pak už si s nimi můžete hrát: vajíčko s kuličkou se bude kutálet, dokud se kulička 

nezastaví a vajíčko s přilepenou modelínou se převrhne, ale díky těžkému spodku se 

zase zhoupne zpátky. Děti to určitě bude bavit. 

 

 

 

 

 



Nebo si zkuste vyrobit kuřátko ve vajíčku: 

  

 

Děti budou nadšené, když jim o Velikonocích doma nebo 

na zahradě poschováváte drobné sladkosti, řeknete jim, že 

u Vás byl velikonoční zajíček a něco dobrého jim tam někde 

schoval.  

 



Starším dětem předkreslete na barevné papíry vajíčka, 

mohou je vystříhat a společně je můžete nalepit na kolečko 

vystřižené z papírového talíře. Ozdobte mašličkou a 

vznikne krásný věnec na dveře: 

 

  

 

 

 



Vypěstujte si s dětmi svoje fazolky: 
 Do sklenice s vodou dejte na 24 hodin namočit 4 fazolky, připravte si zatím  kuchyňskou pěnovou utěrku, 

vložte ji  do sáčku a prošijte sešívačkou ve spodní části asi pěti svorkami. Utěrku navlhčete 4 lžícemi vody. 

Pak vložte do sáčku fazole . Sáček těsně uzavřete a nechte v něm trochu vzduchu. Dejte na teplé, suché místo. 

Každý den zkontrolujte, co se s fazolkami děje. 

 



Cvičení s říkankou: 

Brouček: 

Malý brouček spinkal v trávě,   dřep, ruce spojíme vedle hlavy – „spíme“ 

Probudil se dneska právě.  stoj, protahovat se 

Protáhl si nožičky,    zatřepeme prstíky nad hlavou 

hlavičku i ručičky.      

Na nohy vzal bačkorky,   předvádíme nazouvání bačkorek 

a utíkal do školky.    Běh na místě 

 

Sluníčko: 

Sluníčko se probudilo,   z dřepu stoj, rukama kruh před tělem 

paprskama zasvítilo,   ukazujeme do stran   

pohladilo kytičky,    úklony hlavou 

zvířátka i dětičky.    

To vše udělalo jen,    uklonit 

Aby měli hezký den.   poskoky snožmo, tleskat 

Vstává brzy po ránu,   vstaneme 

sezobne si žížalu,    prsty uděláme zobáček a zobeme na zemi 

 



Ještě  si můžete zacvičit podle tohoto videa, děti většinu říkanek znají:  

https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk 

 

Přejeme veselé  prožití Velikonočních svátků a doufáme, že 

se brzy opět setkáme i osobně ve školce. 

 

Vaše paní učitelky z mateřské školky      
  

https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk

