
Pondělí 6.4. 

NAUČ SE! 

Zajíčkova koleda: 

Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

 

Na dvorečku za potokem 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, 

malovaná vajíčka. 

 

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

dojdu-li tam bez nehody, 

dám mu kopu vajíček. 

 

 



1. činnost - Dnes je modré pondělí- najdi doma 5 věcí modré barvy a řekni, k 

čemu slouží, co se s nimi dělá. 

 

2. činnost - Nyní si zahrajeme na zahradníky - vezmi si mističku nebo květináček, dej 

do něj trochu zeminy a buď semínka řeřichy, obilí nebo čočky. Nahoru nasyp opět trochu, ale 

už jen málo, zeminy a nezapomeň pravidelně zalévat. Na Velikonoce budeš mít krásnou 

mističku s osením. 

  



Úterý 7.4. 



1. činnost - PL- kuře 

 

2. činnost - Říkej a předváděj –  

Hody, hody doprovody -chůze na místě (rukou předvádět koledování) 

      vajíčko mi dejte     - předpažit, ruce zpět přitisknout k sobě 

      na tvářičce sladký úsměv - usmívat se 

       pro nás chlapce mějte.    -tleskání v rytmu říkanky 

 

3. činnost - Vyber, co patří k Velikonocům a vezmi si lžičku a skleničku nebo 

vařečku a hrnec, vyťukej každé slovo.  

Slova: Vajíčka, vánočka, kuřátko, ozdobený stromeček, beránek, pomlázka, 

zvoneček, adventní věnec, slepička, kohout, house 

 

Středa 8.4. 

Škaredá středa: 

Škaredou středu, nerada předu, ráda spím, 

co je dobré, všecko sním. 

1. činnost - Buď usměvavý celý den, kdo se bude mračit, vydrží mu to celý rok. 

2.  činnost - Nakresli holku nebo kluka, ke komu by si šel koledovat a řekni, jaký je. 

(Co umí, co se ti na něm líbí) 

3. činnost - Nezapomeň zalévat mističku s osením 

 

 

  



Čtvrtek 9.4.  

Zelený čtvrtek: 

Bude čtvrtek Zelený a beránek pečený, 

budem jíst jidáše, s medem kousek kaše 

a tři lžičky medu vezmem proti jedu. 

1. činnost – PL - spoj tečky černou barvou a ozdob barevně kraslici a vybarvi 

kuřátko, potom vystřihni, přilep na špejli a máš ozdobu do mističky. 

 

2. činnost - Co by ti mohla dát maminka zeleného k jídlu? (Špenát, pažitku, …) 



Pátek 10.4.  

Velký pátek: 

Velký pátek deštivý 

dělá rok žíznivý. 

1. činnost - Zazpívej nějakou veselou písničku 

2. činnost - Nauč se vázat mašličku na pomlázku 

3. činnost - Vyrostlo ti osení? Ozdob si jej - vyfouklé vajíčko ozdob kolečky, 

kostičkami z barevného papíru nebo vezmi fix a nakresli hezký obrázek na 

vajíčko. 

Přejeme Veselé Velikonoce!!!   


