
Přípravy na Velikonoce jsou v plném proudu. Paní zaječice pilně 

maluje                          a naši kamarádi                 a                             

pomáhají, co jim síly stačí.

Najednou však paní zaječice volá „Zajíčku, musím rychle do 

obchodu koupit mouku a cukr na pečení

velikonočních                         , ty si mezitím vezmi 

a                           a domaluj zbylá                               , ale buď opatrný,

ať  je nerozbiješ!“

Sotva maminka odešla z komůrky,                    se chtěl pustit do 

práce, ale omylem zavadil o roh                            a vajíčka se 

rozkutálela po komůrce a z komůrky rovnou do                            .

a                   se nejprve polekali, ale pak si oddechli. Ještě 

že je tráva měkká jako                          , jinak by z 

zbyly jen skořápky                               .  

AHOJ KAMARÁDI!



Zajíčkovo vajíčko



Netradiční vajíčka

• Připravíme si: vajíčko, špejle, 2 gumičky nebo 

kousek plastelíny, černou, žlutou a bílou 

temperu, štětec, fix jakékoliv barvy, barevného 

papíru, roličku od toaletního papíru, novinový 

papír, tavnou pistol nebo lepidlo

• Vajíčko vyfoukneme, navlékneme na špejli a 

pomocí gumiček nebo plastelíny upevníme

• Vajíčko natřeme celé žlutou temperou

• Po zaschnutí žluté barvy na vajíčko    

vytvoříme černé pruhy

• Očí vytvoříme namočením nepíšícího 

konce fixu do bílé tempery a   

obtiskneme

• Z novinového papíru si vystřihneme dva kousky 

tvaru kapky, které přilepíme na vajíčko jako 

křidélka

• Včelce můžeme přidat žihadlo - z černého 

papíru si vystřihneme půlkruh (ideální je 

obkreslit malou štamprli), stočíme ho do 

trychtýře a slepíme, pak přilepíme na vajíčko

• Z roličky od toaletního papíru ustřihneme 

kroužek cca 1,5 cm široký a z venkovní strany 

ho natřeme žlutou temperou

• Z barevného papíru vystřihneme květinku 

(velikost taková, aby se do jejího středu vešel 

žlutý roličkový kroužek), můžeme vystřihnout 

také lístek

• Celou kytičku slepíme a včelku položíme do 

jejího středu



• Připravíme si: bílé vajíčko, 

permanentní fix, rolička od 

toaletního papíru, černý papír, 

temperové barvy (bílá + jakákoliv), 

fix libovolné barvy, tavná pistolka 

nebo tekuté lepidlo, kousek vaty

• Vajíčko vyfoukneme, permanentním 

fixem na něj nakreslíme spirálky, 

jako vlnu

• Z černého papíru si vystřihneme 

hlavu ovečky, oči vytvoříme 

namočením nepíšícího konce fixu 

do bílé barvy a obtiskneme

• Na hlavu můžeme přilepit 

chocholku z kousku vaty

• Hlavu přilepíme na jednu stranu 

vajíčka, na druhou stranu můžeme 

přilepit kuličku vaty, jako ocásek

• Z roličky ustřihneme kroužek cca 3 

cm široký, natřeme ho libovolnou 

barvou  a necháme uschnout

• Na roličkový kroužek permanentním 

fixem nakreslíme nohy (4 čáry přes 

celou šířku, ve spodní části 

zakončené kopýtkem), můžeme 

zeleným fixem dokreslit trávu

• Vajíčko postavíme do roličkového

kroužku, můžeme ještě přilepit 

tavnou pistolí





Úkoly skřítka Zvídálka:

1. Přečti si společně s rodiči pohádku 

a doplňuj slova místo obrázků, 

POZOR, odpověz na tyto otázky:

Jaké zvířátko se v pohádce objevovalo?
Kam odešla máma zaječice?
Co spadlo ze stolu, když o něj zajíček zavadil? Kam to spadlo?
Proč se zajíček se Zvídálkem nejprve polekali?
Byla tráva měkká, nebo tvrdá? 
Co zajíčkovi a Zvídálkovi tráva připomínala?

2. Vypracuj pracovní list „Zajíčkovo vajíčko“

- Zjisti, co zajíčkovi schází? Zkus mu to dokreslit.  (oči, uši) 
- Pomoz zajíčkovi dozdobit vajíčko, v každém řádku tvary

nejprve obtáhni a pak pokračuj do konce řádku.
- Pod vajíčko dokresli spoustu měkké trávy, 

která jej chrání před rozbitím.

3. Nazdob si vajíčka dle návodu (včelky, ovečky),

nebo dle vlastní fantazie.

4. Zahraj si hru „ Sbírání rozkutálených vajíček“.

Zvídálek a tvoje paní učitelky se těší na tvé obrázky 


