
Vrbový proutek 
POZOR! Na vypracování těchto úkolů máš 14 dní!  

 

1. Pomoz mamince v kuchyni a upečte společně nějakou velikonoční dobrotu 

(velikonoční beránek, mazanec, je to jen na vás) 

  

  

  

  

 
2. Tvoření:  

Vyrob si nějakou velikonoční dekoraci, je to jen na tobě. Jestli tě nic nenapadá, můžeš 

se inspirovat zde. 

 

   

 

   

   

   

 

Na věnec z vajíček si připravte: bílé papíry, barevní papíry, lepidlo, stužka (nit), nůžky 

Postup:  

1) vystřihneme si 12 vajíček, 6 z barevného papíru a 6 z bílého papíru 

2) vajíčka, z bílého papíru vybarvíme dle fantazie     

3) vajíčka budeme k sobě slepovat do tvaru věnce, a to na přeskáčku – jednou 

    malované podruhé vajíčko z barevného papíru 

4) do věnce v horní části uděláme dírku, kterou provlíkneme nit nebo stužku 

5) v místě, kde máme dírku na stužku, přiděláme mašli z barevného papíru nebo 

    stužky 

6) Zavěsíme na dveře. A JE HOTOVO! 

 

Na kolíček s vajíčkem si připravte: kolíček, barevné papíry, nůžky, lepidlo 

Postup: 

1) Z papíru si vystřihni vajíčko a „zubatě“ ho rozstřihni na půl 

2) Ze žlutého papíru si vystřihni malý oválek (kuřátko)  a domaluj mu oči a zobáček 

3) Vše důkladně přilep na kolíček. A JE HOTOVO!  

 

3. Zkus si s rodiči uplést pomlázku. Až bude pomlázka hotová, uvaž sám/sama na konec 

pomlázky mašličky z pentliček. 



 

4. Barvení a zdobení vajíček: 

Nejoblíbenější činností dětí na Velikonoce je barvení vajíček. Letos si je děti můžete 

obarvit přírodně – třeba ve slupkách od cibule a ozdobit obtiskem lístečku nebo trávy 

(návod viz. níže). Kdo má rád výrazné barvy, může je obarvit v kupovaných barvách a 

dozdobit samolepkami na vajíčka. 

5. Zasaď si šišku:  

1) Jdi na procházku do lesa a přines si domů pár šišek. 

2) Do malého květináče dej trochu hlíny. Můžeš dozdobit mechem a kamínky. 

3) Část šišky zahrab do hlíny. 

4) Každý den zalej šišku trochou vody (ne moc aby neshnila). 

5) Po nějaké době se objeví malý stromek. A JE HOTOVO! 

  

  

  

  

  

 

 

6. Básničky: 

  VAJÍČKA (holčičky)                                                         POMLÁZKA (kluci) 

V ošatce mám vajíčka,                                                   Upletl jsem pomlázku,  

snesla mi je slepička.                                                     Je hezčí než z obrázku. 

Jsou tam krásně malované,                                          Všechny holky, které znám, 

nebo pěkně bílé,                                                            navštívím a vymrskám. 

jen si vemte, koledníci,                                                  Než mi dají vajíčko, 

které jsou vám milé.                                                       Vyplatím je maličko. 

 

7. Velikonoční Kimova hra: 

     Maminka/tatínek shromáždí několik předmětů (cca 10), z nichž některé patří 

     k Velikonocům (kraslice, bílé vajíčko, řehtačka, pomlázka, vrbový proutek, loutka 

     kuřete, forma na pečení beránka,...). Dítě si vše prohlédne a určí, co k Velikonocům 

     patří a co ne. Pak rodič překryje předměty šátkem, jeden odebere a dítě hádá, co 

     zmizelo. 



 



 



8. Pracovní listy  



 



  



 



 



Omalovánky pro dlouhou chvíli (nemusíš vybarvovat vše, stačí jedna). 



 



 

 

 



 


