
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
POHÁDKA

S DĚTMI A PRO DĚTI



VELIKONOČNÍ HÁDÁNÍ

Jaro už klepe na vrátka, 
blíží se čas  těch slunných dní, 

svět spatří žlutá kuřátka, co vylíhnou se vzápětí. 
Pomlázku, nůši vajíček, radostný úsměv jarních dní, 

přináší milý zajíček, pro chvíle jarní, sváteční. 

Kulatá i šišatá, sněhobílá,

klubou se z nich písklata

rozpustilá.

/VAJÍČKA/

Jeho tělo vlna zdobí,

ovečkám svým šéfuje.

Tvrdohlavý je a zlobí,

do stáda se houfuje.

/ BERÁNEK /

Chodí v koruně,
král není,
nosí ostruhy,
rytíř není. 

Má šavli,
husar není,
k ránu budívá,
ponocný není?

/KOHOUT/



ZAZPÍVEJTE  SI

„Víte že…?“

Velikonoce a jarní svátky jsou
především svátky křesťanské
– jsou spojeny s řadou tradic
a obyčejů, které se stále
udržují.

Pletení pomlázky patří mezi
velmi staré a oblíbené tradice.
Navíc, pomlázka spletená
z čerstvých prutů má předat
rašící sílu těm, kteří jí byli
vymrskáni.

První koledník = přinášel do
domu štěstí, úrodu a od
hospodyňky dostal tu největší
odměnu.



VELIKONOČNÍ 
PŘÍBĚH

o Dokážeš přečíst 
tento  příběh ? 



VESELÉ BÁSNIČKY PRO 
KLUKY I HOLČIČKY

V nůši malý zajíček
nesl kopu vajíček.
Potkala ho včela,
jedno po něm chtěla.
Dávala mu za to
pampeliščí zlato.
Přidávala hned,
jabloňový med.
Zajíci se zdálo
tohle všechno málo,
vajíčka si vzal,
a šel zase dál.

Velikonoční koledy

Hody, hody, 
doprovody, 

dejte vejce 
malovaný.

Nedáte-li 
malovaný, 

dejte aspoň bílý, 
slepička vám 

snese jiný.

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 řekl : Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka.
Tomu nosím každým
rokem malovaná vajíčka.



POJĎ  SI  ZACVIČIT

ZVÍŘÁTKA

Děti, znáte zvířátka? 

Kočku, žabku, kuřátka?                  rukou svoláváme

Kočička se protahuje,                    klekneme si na čtyři 

po myšičce pokukuje. a děláme kočičku

Žabička zas v trávě skáče, skáčeme jako žába

mává na koníka a sekáče. v dřepu máváme

Kuřátka na dvoře zobají zrní,        rukou naznačujeme zobání

okolo slepičky spolu se honí. stoupneme si a běžíme dokola



VELIKONOČNÍ SVÁTKY

VELKÝ PÁTEK
je dnem nadpřirozených sil a je
s ním spojena spousta pověr.

Nejznámější je ta, že se v tento
den otevírá země a vydává
poklady. Takové místo můžeš
najít podle modravého světýlka
nebo kvetoucího kapradí. Když se
vydáš poklady hledat, musíš mít
s sebou magickou pomůcku –
posvěcené vajíčko, kterým třikrát
poklepeš na zem nebo skálu
a ta se otevře…

Na Velký pátek se nesmí nic
půjčovat ani darovat, protože
tyto předměty mohou být
očarovány…

Ale především je Velký pátek
dnem přísného půstu….

Je také zakázáno hýbat se
zemí…kopat, sázet apod.

BÍLÁ SOBOTA
na Bílou sobotu se musí uklidit
celý dům, aby se skvěl čistotou.

Doma se uhasila ohniště a pak je
hospodyně znovu zapalovaly
žhavými uhlíky z posvěcených
ohňů pálených před kostely. Nové
ohně symbolizovaly nový život…

Ohořelá polínka se dávala
v podobě kříže na pole, aby byla
dobrá úroda… nebo se dávala
doma za trám, aby stavení
chránila před ohněm…

Na Bílou sobotu se zvony vrací
z Říma a opět se rozezní v plné
své kráse…



BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ

Velikonoční nedělí vrcholí
velikonoční svátky.

V tento den je zakázáno pracovat
– zvláště se nesmí zametat, stlát
postele, mýt nádobí, šít nebo
čistit boty..

Celá rodina se schází u stolu, kde
se rovným dílem rozděluje vařené
vejce. Pokud by někdo z rodiny
zabloudil, stačí, aby si vzpomněl,
s kým jedl vejce a bezpečně se
vrátí domů…

Rodiče schovávají dětem
na zahradě drobné dárky a děti je
hledají… říká se, že jim dárky
přinesl „škobránek“ (skřivánek)

PONDĚLÍ 
VELIKONOČNÍ:

S Velikonočním pondělím je
spojeno nejvíce lidových zvyků
a tradic.

Chlapci chodí na pomlázku
za děvčaty a čerstvými metlami
s barevnými stuhami
( pomlázkou) z nich vyhánějí
nemoci a polévají je „ živou
vodou“. Vyšlehaná děvčata je
za to odměňují zdobenými vajíčky
– symboly budoucího života
( z vajíček se líhnou kuřátka).

Pomlázka je symbol předávání
síly, zdraví a svěžesti ( omlazení )

Dívky jsou šlehány, aby byly
zdravé, veselé a pilné.



MALOVÁNÍ V ŠESTI KROCÍCH

KUŘE



PRO VELKÉ 
ŠIKULKY

o Dozdob vajíčka podle 
předlohy.



o Najdi kuřátka 
a vybarvi je. 

Dokážeš je spočítat?



o Nakrm hladová kuřátka tím, že jim dokreslíš drobečky.



POHÁDKY Z VELIKONOČNÍ 
ZAHRÁDKY

Bylo krásné slunečné ráno. Celá příroda se probouzela a ve vzduchu bylo cítit jaro. Ptáci vesele štěbetali na čerstvě se zelenajících 
větvích a na louce zvědavě vykukovaly první květiny. Někde se ze zelené trávy usmívaly bílé sedmikrásky, jinde zas zlatovlasé
pampelišky. Na loukách se roztančila spousta barevných hlaviček. A vzduchem se linula nádherná vůně. Hmm, tak voní jaro… Z lesa se 
ozývalo ťukání do stromu ťuky, ťuk. To pan datel, doktor lesa, už měl plný zobák práce. Kontroloval po zimě celý les. 

Pod vzrostlým dubem měla pelíšek zaječí rodinka. Maminka zaječice a tatínek zajíc radostně tančili kolem dubu. Právě se jim narodil 
syn. Když vykoukl na svět, měl takový kulišácký výraz, že mu hned rodiče začali říkat Kuliferda. Zajíček to byl zvídavý a neposedný. 
Očička mu radostně jiskřila a všechno ho zajímalo. Pořád se na něco vyptával. A nic mu neuniklo. Tak bystrý byl. Také se moc rád
seznamoval s ostatními obyvateli lesa, louky, jezírka i potůčku. 

Jednoho dne vyběhl Kuliferda dál od jejich dubu. Dostal se až k domečku, ve kterém bydleli lidé. Kuliferda se schoval za rozkvetlý keř 
zlatého deště a pozorně naslouchal. Člověčí maminka a tatínek zrovna říkali svým dětem něco o Velikonocích. Prý to jsou svátky jara. 
Zajíček rozuměl lidské řeči, ale vůbec nevěděl, co to ty Velké noce jsou. Co že to lidé oslavují? A jak? Tolik tomu chtěl přijít na kloub. 
Rychle běžel zpátky domů, aby se zeptal svých zaječích rodičů. Ti však nevěděli. Poslali ho hlouběji do lesa k moudré Sově. Ta totiž u lidí 
vyrostla, když ji našli jako malé pískle vypadlou z hnízda. Sova moc ráda Kuliferdovi vše povyprávěla. 
Lidé i zvířátka mají na jaře velikou radost, že zase sluníčko více hřeje, že postupně taje led a sníh a zurčí voda v potůčcích, že se rodí 
mláďatka a že vše znovu ožívá. Předvelikonoční týden začíná Květnou nedělí. Lidé si dávají do váziček zelené větvičky, kterým říkají 
kočičky. Další den je Modré pondělí, to si lidé zdobí své příbytky nebo sebe něčím modrým. Pak přijde Šedé úterý, to se doma pořádně 
uklízí, aby bylo všude hezky čisto. Potom následuje Škaredá středa, říká se, že když se v tento den lidé na sebe škaredí, mračí se, 
zůstane jim to po celý rok. Na Zelený čtvrtek se mají jíst zelené rostliny. Zeleň ty máš Kuliferdo moc rád, viď? V tento den se mají 
všechny rostliny dobře zalít. Lidské děti chodí zvonit zvonečky a řehtat řehtačkami. Na Velký pátek se má mluvit tiše a hodně odpočívat. 
Poděkovat celé přírodě a naší mamince Zemi za všechny dary, které nám dává. Tento den je kouzelný, země se otvírá a ukazuje skryté 
poklady. Na Bílou sobotu se lidé oblékají do bílého šatu a rozsvěcují bílé svíce. Na Velikonoční neděli se lidé setkávají a společně oslavují 
zpěvem, tancem a jídlem. Dívky barví vajíčka a kluci pletou pomlázky. Na Velikonoční pondělí pak kluci chodí koledovat od domu k domu. 
Říkají velikonoční básničky a každou dívku, malou i velkou, jemně poplácají pomlázkou, aby neuschla. Holky jim za jejich vyšupání dávají 
barevná vajíčka. Lidské děti také hrají jednu moc hezkou hru. A víš co, Kuliferdo, připravím ji pro tebe a tvé kamarády jako překvapení.
Děkuju, paní Sovo, za hezké vyprávění. Řeknu to mamce a taťkovi a uděláme stejnou oslavu jako lidé. Už se těším. Brzy na shledanou.
A Kuliferda radostně odskákal domů. 
Uběhl týden. Kuliferda už se nemohl dočkat, co pro něj Sova připravila. Sova Kuliferdu vesele přivítala.
Vezmi si košíček a hledej na louce mezi kytičkami barevná vajíčka. Najdeš jich přesně dvanáct, jako je měsíců v roce. Kuliferda měl 
ohromnou radost a dal se do hledání. Kamarádi mu přišli na pomoc. Všechna zvířátka hra náramně bavila. Vložili vajíčka opatrně do 
košíčku. 
Skvělé. Hezky jste si s tím společně poradili, pochválila je paní Sova. Dejte teď vajíčka na nějaké pěkné teplé místečko a do rána uvidíte, 
co se stane, usmála se Sova a rozloučila se. Kuliferda položil košíček s vajíčky u nich v noře ve starém dubu a šel spát. 
A věřte nevěřte, Kuliferda se ráno probudil. Slyšel tichounké pípání. A valí svá kukadla… ze všech dvanácti vajíček se v noci vyklubala 
malá ptáčátka. To bylo radosti v celém lese.
Veselé Velikonoce!

O ZAJÍČKOVI KULIFERDOVI



ODKAZY NA WEBOVÉ 
STRÁNKY

POHÁDKA 

Krtek a vejce 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=
5_bkQibhxw8

PÍSNIČKA

Míša Růžičková 

Krteček 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=
Gsg8IYvVsRA

https://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8
https://www.youtube.com/watch?v=Gsg8IYvVsRA


OMALOVÁNKY

KOHOUT ZAJÍČEK





ÚKOL – RECYKLUJEME 
S  VTIPEM

Máte doma schované nejrůznější obaly? Tak teď přišel váš čas. Proměňte je       
na velikonoční dekorace, které pro změnu nebudou moc užitečné, ale budou vám 

dělat radost a zajímavě oživí váš pokojíček.

 PAPÍROVÉ RULIČKY

I papírové ruličky lze využít
hned několika způsoby.
Jedním z nich je proměna
na velikonoční králíčky.
Při práci využijete zbytky
barevných tkanin a dekorační
plsti, kterou můžete nahradit
barevným papírem. Hotové
zajíčky nám můžete poslat
jako fotografie na email:
skolka.pohadka@pb.cz

Těšíme se!

mailto:skolka.pohadka@pb.cz


MALOVÁNÍ VAJÍČEK
K typickým velikonočním symbolům patří vedle pomlázky, nejrůznějších jarních 
květin a mláďátek i vajíčka. Přichystejte si spolu s námi kouzelné velikonoční 

vajíčka barvená pěnou na holení. 

 Připravte si: vyfouknutá vajíčka, pěnu na holení, potravinové barvivo nebo
temperové barvy, vyšší miska, špejli/párátko, papírový kapesník/ubrousek

„Jak na to?“ Na dno misky si nastříkáme pěnu na holení (vrstvu asi o 3cm). Navrch
nakapeme potravinové barvivo nebo temperovou barvu (nepoužívej více jak 4 různé
barvy, mohly by se slít v nepěkně hnědou barvu). Potom barvy trochu promícháme
špejlí nebo párátkem.

Pokud máme připraveno, vezmeme si vajíčko a v rovné linii ho budeme kutálet přes
barvu. Pak ponecháme 5-10 minut pěnu uschnout a následně papírovým
kapesníkem/ubrouskem jemně očistíme. HOTOVO!

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzabav-deti.cz%2Fclanek%2F12-zpusobu-nazdobeni-velikonocnich-vajicek-196%2Fstrana-2&psig=AOvVaw1-o5xzcePwjs63M4-20MNt&ust=1585850190606000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCF-sTmx-gCFQAAAAAdAAAAABAK


MALOVÁNÍ VAJÍČEK
druhá varianta

Malování vajíčka dle vlastní fantazie



NĚCO PRO MAMINKY  
PEČENÍ VELIKONOČNÍCH 

ZAJÍČKŮ 

250g hladké mouky 

1 sáček kypřícího prášku do pečiva

2 vejce

100g moučkového cukru

1 sáček vanilinového cukru

100g másla nebo 6 lžic oleje

150ml mléka nebo smetany

moučkový cukr nebo jemně strouhaný 
kokos na posypání

čokoládová poleva na zdobení hlaviček 
zajíčků

Domácí marcipán:

200g sušeného mléka

200g moučkového cukru

2 lžičky oleje

2 lžičky mandlové tresti

asi 50ml vody

Do misky prosejeme mouku s práškem do pečiva.
V jiné misce našleháme celá vejce s moučkovým
a vanilinovým cukrem do pěny, přidáme
rozehřáté máslo nebo olej a mléko či smetanu.
Tekuté přísady přelijeme do mísy s moukou
a zlehka zamícháme. Lžící rozdělíme těsto
do košíčků, vložíme do předehřáté trouby
na 180°C a pečeme asi 15 minut dozlatova.

Upečené muffiny posypeme cukrem nebo jemně
nastrouhaným kokosem. Marcipánové hlavičky
zajíčků napíchneme na kousky špejlí či párátka
a zapíchneme do muffinů. Vznikne tak velmi
hezká a chutná dekorace na velikonoční stůl.

Příprava marcipánu: všechny suroviny důkladně
zpracujeme na hladkou tvárnou hmotu.
Rozdělíme ji na stejně velké kousky, ze kterých
vytvoříme kuličky. Mírně je zploštíme, na jedné
straně nařízneme, čímž vytvoříme uši,
vytvarujeme hlavičku zajíčka a čokoládovou
polevou dozdobíme. Marcipánové hlavičky zajíčků
necháme trochu zaschnout.



A nezapomeň se s svými výrobky vyfotit 
a poslat nám foto na emailovou adresu 

skolka.pohadka@pb.cz

Za týden Vám přineseme nové nápady –
tentokrát na téma :  Voda.

Přejeme Vám krásné velikonoční svátky 
a těšíme se na vaše obrázky!!

Vaše paní učitelky z Pohádky

mailto:skolka.pohadka@pb.cz

