
 

DUBEN 2022  

„Velikonoce“  

„Velikonoce“ - přiblížení dětem tohoto svátku jako svátku příchodu jara, jaké jsou symboly  

a tradice spojené s obdobím Velikonoc (beránek, zajíček, kuřátko, vajíčko, pomlázka, škaredá 

středa, zelený čtvrtek)  

Vajíčko - jak vypadá a kdo z něj bude? Posloupnost od vajíčka po slepičku.  

Barvy okolo nás – vajíčka, stužky, duha.  

Co najdeme na obloze? - s dětmi si povíme o Slunci, Měsíci a naší Zemi, ale také o hvězdách 

na nebi, které vidíme v noci. Seznámíme se i s dalšími planetami sluneční soustavy.  

Básničky 

• Vajíčka  

• Velikonoční pro kluky  

• Čarodějnice  

Písničky 

• Běžel tudy zajíček  

• Jsme vajíčka slepičí  

• Chválím tě, Země má  

 

  



 

Vajíčka 

V ošatce mám vajíčka, 

co snesla mi slepička. 

Jsou tam krásně malované, 

nebo pěkné bílé, 

jen si vemte, koledníci, 

které jsou vám milé.  

 

Hody, hody, doprovody II. 

Hody, hody, doprovody,  

vajíčko mi dejte.  

Na tvářičce sladký úsměv,  

pro nás chlapce mějte!  

 

Velikonoční pro kluky 

Upletl jsem pomlázku,  

je hezčí než z obrázku.  

Všechny holky, které znám,  

navštívím a vymrskám.  

 

Čarodějnice  

Koncem dubna, jak se praví,  

čarodějky svátek slaví.  

Podle staré tradice,  

zapalují hranice.  

Než nastoupí vládu květen,  

prolétneme ještě světem! (proletí se …)  

 

  



 

Písničky:  

  

 

Jsme vajíčka slepičí  

Jsme vajíčka slepičí a budeme se vařit,  
abychom pak na míse mohla bíle zářit.  
Jsme vajíčka slepičí a kdekdo nás má rád,  
na několik způsobů nás můžeš udělat.  
  
Hopsasá, hejsasá, vajíčka se natřásaj,  
hopsasá, hejsasá, vajíčka se vaří.  
Hopsasá, hejsasá, vajíčka se natřásaj,  
hopsasá, hejsasá, a pak na míse září, než je sníme.  
 
Jsme vajíčka slepičí, kokokokodák,  
baští nás dospělák, předškolák i žák.  
Jsme vajíčka slepičí a umíme i zpívat,  
a budem zpívat celý den, než se začne stmívat.  
  
Hopsasá, hejsasá, vajíčka se natřásaj,  
hopsasá, hejsasá, vajíčka se vaří.  
Hopsasá, hejsasá, vajíčka se natřásaj,  
hopsasá, hejsasá, a pak na míse září, než je sníme.  
  
Hopsasá, hejsasá, vajíčka se natřásaj,  
hopsasá, hejsasá, vajíčka se vaří.  
Hopsasá, hejsasá, vajíčka se natřásaj,  
hopsasá, hejsasá, a pak na míse září.  

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w písnička Vajíčka 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgCLRj71CeQ Chválím tě, Země má  

https://www.youtube.com/watch?v=PgCLRj71CeQ


 

 


