
 

 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 6.4. – 10.4. 

Přeji Vám krásné Velikonoce! 

Vyrábění: Kohoutek 

 Budeme potřebovat: ruličku od toaletního papíru/kuchyňských utěrek, barevné papíry 

(nebo postačí bílé, které si namalujeme), nůžky, lepidlo, pastelky 

 Postup je opět jednoduchý  

1. Ruličku si oblepíme bílým papírem a namalujeme na ni oči. 

2. Předkreslíme si hřebínek, zobák, vole a nohy slepice, následně vystřihneme. 

3. Vystřihneme si krátké proužky barevného papíru, které si můžeme na jedné 

straně mírně zohýbat (dobře to jde například obmotáním proužku kolem 

pastelky). 

4. Nyní kohoutka slepíme dohromady. Nejprve přilepíme nohy na vnitřní stranu 

ruličky a ohneme je přes hranu ven. 

5. Přilepíme zobák a vole. 

6. Hřebínek mírně nastřihneme na jeho koncích a nasadíme ho na ruličku. 

7. Na zadní stranu lepíme barevné proužky, které vytvoří ocas. A je hotovo   

 

  



 

 

 

Velikonoční křížovka 

Velikonoce jsou .………………………….. 

      1.       
 

      2.       

   3.          

     4.        

5.             

 6.            

             

    7.         

     8.        

     9.        

   10.          

 

1. Je to máma kuřete a snáší vajíčka. 

2. Na Velikonoce je malujeme a zdobíme. 

3. Pečeme to na Velikonoce, má to tvar zvířete. Na upečeného vážeme mašli a zdobíme 

mu oči a čumák. 

4. Ve Velikonočním týdnu má každý den svůj název. Například: Škaredá středa, Velký 

pátek, Bílá sobota. Jaký den je zelený?  

5. Plete se z proutků, chodíme s ní koledovat. 

6. Ráno na Velikonoční pondělí chodí kluci s pomlázkami hodovat. Co u toho říkají?  

7. Ušaté zvíře, které je symbolem Velikonoc. 

8. Vážeme je na tenčí konec pomlázky. Mají různé barvy a pomlázku zdobí. 

9. Strom, ze kterého bereme proutky na pomlázku. 

10. Je to sladké pečivo. Má tvar bochánku, nahoře je posypané mandlemi, uvnitř jsou 

rozinky. 

*** Řešení tajenky: SVÁTKY JARA, odpovědi: slepice, vejce, beránek, čtvrtek, pomlázka, koledy, zajíček, 

mašle, vrba, mazanec 



 

 

 

Hledání rozdílů 

Najdeš 5 rozdílů? 

 

 

Najdeš 10 rozdílů? 

 

 

  



 

 

 

Hledání vajíček 

Kolik stejně namalovaných vajíček najdeš ve čtverci?  

 

 

  



 

 

 

Bludiště 

Pomůžeš najít kuřátku jeho mámu? Ale pozor! 

Při hledání cesty musíš dodržovat pořadí kroků: 

slepička  vajíčko  kuřátko.  

Hodně štěstí! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Země, láva! 

 Hráči se pohybují volně po místnosti. Jeden z nich libovolně říká slova země, láva a 

voda. Každé slovo je spojené s určitým pohybem, který musí zbylí hráči udělat: 

o země = hráči se musí dotknout všemi čtyřmi končetinami země/podlahy, 

o láva = žádná končetina se nesmí dotýkat země, 

o voda =  hráči chodí v podřepu po místnosti, rukama naznačují tempa. 

 Po každém slově se počítá do 5. Pokud někdo během této doby nestihne pohyb vykonat 

nebo se splete, střídá hráče v předříkávání. 

Bingo 

 Základem hry je čtvercová tabulka o rozměrech 5x5 polí (může být zvolena i varianta 

4x4, záleží na dovednostech hráčů). 

 Na začátku hry si hráči náhodně vyberou čísla v daném rozmezí (záleží na znalostech) 

a napíší je do prázdných polí. Když jsou karty zcela vyplněné, hra začíná. 

 Pokud se někdo hry aktivně neúčastní, můžete ho poprosit, aby vám čísla náhodně říkal. 

Pokud hrají všichni, připravte si lístečky s čísly a postupně je losujte. 

 Když zazní číslo, které má hráč ve své tabulce, škrtne si ho. 

 Kdo má vyškrtanou celou hrací kartu, zakřičí BINGO a vyhrává. Můžete zařadit i 

složitější varianty, kdy se vyškrtává písmeno L, T nebo obvod karty. 

Kolíčkovaná 

 K této hře budou potřeba kolíčky, provázek a hrnec. Na jedné straně místnosti natáhněte 

provázek (např. mezi židlemi) a navěste na něj kolíčky. Na druhou stranu místnosti 

položte hrnec. Úkolem hráče je co nejrychleji přenést všechny kolíčky z provázku do 

hrnce. Do hry se může zapojit více hráčů a soutěžit mezi sebou. Aby úkol nebyl tak 

snadný, střídejte různé způsoby: 

o kolíčky sundávejte a přenášejte mezi palcem a malíčkem, levou rukou, jen 

prostředníčky, lokty, ústy,… 

o při cestě přes místnost skákejte po jedné noze, jděte pozadu, jděte v podřepu, 

mějte zavázané oči,… 

Fantazii se meze nekladou!   

 


