
 

ÚKOL Č. 12 
Tak děti, jestlipak víte, která zvířátka nejvíce patří k Velikonocům? 

Jsou to KUŘÁTKA, ZAJÍČCI, OVEČKY/BERÁNCI. A naše dnešní úkoly budou právě o těchto zvířátkách. 

 

Úkol č. 1 

Děti, určitě jako každý rok, budete mamince pomáhat s barvením vajíček pro koledníky, je to tak? Já 

vám ukážu, co budu v lese dávat koledníkům já. 

 



Poznáte, z čeho to je vyrobené? Ano, hlavně z popcornu. Popcorn je totiž z kukuřice, a pro naše 

zvířátka v lese je popcorn něco jako pro děti čokoláda. A tak jsem si řekla, že koledníkům dám letos 

tuto specialitku. Nechcete to zkusit se mnou? 

Nejprve si musíme udělat v mikrovlnce popcorn, který necháme vychladnout. Připravíme si sáčky, 

černý papír (nebo bílý, který vymaluju), kousek vaty a provázek. 

Vyrobíme si hlavičku ovce, nakreslíme ji uši, oči, pusu a vystřihneme. Uděláme to krajů dírky a do 

každé navážeme provázek. Do sáčků dáme trochu popcornu a uvážeme šňůrkami s ovčí hlavou. Tím 

zároveň utáhneme sáček s popcornem. 

VÝZVA! 

Naučíš se o „prázdninách“ vázat mašličku na tkaničce? Zde máš možnost začít trénovat. Zkus ovčí 

hlavičku k sáčku zavázat s mašličkou. Nejprve si udělej uzel, který už určitě umíš a pořádně jej utáhni. 

A potom už trénujte mašličky. Držím palce!!! 

 

Pokud by vás omrzeli ovečky, zkuste také zajíčky. 

 

 

Úkol č. 2 

A u zajíčků ještě zůstaneme. Tentokrát nebudou z popcornu, ale na papíře, kde bude vaším úkolem 

hledat rozdíly. Na prvním obrázku je změněných 5 věcí a na druhém je rozdílů dokonce 10! Nejprve je 

všechny najděte a zakroužkujte, a potom si obrázky vybarvěte. 

  



 

 



Úkol č. 3 

Výborně, vidím, že jste našli všechny rozdíly na obrázcích. Já jsem vám říkala, že jsou to obrázky o 

zajíčcích, ale na koho jsem zapomněla? Kdo tam ještě byl? Ano, kuřátka. Věděli byste, kdo je táta od 

kuřete? Kohout. A kdo máma, taky to víte? Správně, je to slepice.  

Najeďte si doma na televizi nebo na počítači zase na internet a zadejte do něj tento odkaz.  

https://www.youtube.com/watch?v=w-bO9DDvyDs 

Zkuste si trošku protáhnout tělo, zacvičte si s Dádou a zahrajte na slepice. Budete k tomu potřebovat 

švihadlo, nebo nějaký provaz.  

A protože vám to cvičení krásně jde a určitě vás baví, tak si zacvičte ještě na písničku Sluníčko, 

sluníčko. To ať nám už pořád svítí, tak jako dneska! 

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