
 MÍŠA KULIČKA MÁLEM NESTIHL VELIKONOCE… 

 

Milí kamarádi! 

Ještě se bohužel nemůžeme společně všichni sejít ve školce, ale ty vaše krásné výrobky, 

obrázky a pokusy mi udělaly velikou radost! Viděl jsem vaše fotky a jste úžasní! Ale letošní 

Velikonoce pro nás budou trošičku jiné. Mám pro vás spoustu nápadů, jak si je společně užít. 

Po splnění alespoň jednoho z úkolů si opět nezapomeňte vybarvit velikonoční obrázek na hrací 

kartě.  

Díky Vám a vašim splněným úkolům jsme společně přivolali jaro! Venku už pomaloučku začíná 

svítit sluníčko a jarní brána se nám tak pomalu otevírá a otevírá, travička se začíná zelenat a 

sluníčko nás bude těšit svými teplými paprsky. 

JARO JE TADY!  

Až se ve školce opět sejdeme, všechny vaše výtvory si společně prohlédneme. Můžete posílat 

fotky i přes aplikaci Školka v mobilu nebo na e-mailovou adresu reditelka.pacov@seznam.cz.  

Pro vás, kteří jste již předškoláci, je splnění úkolů nezbytné - příprava na distanční výuku ve 

škole . Určitě to všichni zvládnete. 

 

Váš kamarád Míša Kulička 
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...oslava VELIKONOC 

 

 



Až budete venku, zkuste jaro vnímat všemi smysly! 

 

 

 

 



1) NASLOUCHÁME S MÍŠOU KULIČKOU 

Jak Míša Kulička málem nestihl Velikonoce – popros maminku, aby ti přečetla tento příběh: 

Letošní Velikonoce jsou pro našeho Míšu Kuličku a pro nás pro všechny trošičku jiné. Ale Míša 

vyhrál vstupenku na velikonoční oslavy a už se moc těší. A to ještě neví, že za odměnu dostane 

malý dárek. Ale pšt, ať Míšovi nezkazíme překvapení. On teď spokojeně spí a my ho na jeho 

cestě společně doprovodíme. Ale né, Míša ráno zaspal. Oslavy za chvíli začínají a on je ještě 

v pyžamu. Rychle se sbalí, vyčistí zuby a vyráží. Zvědavě se rozhlíží po krajině a najednou pár 

metrů před sebou zahlédne velkého šneka. Naskoč! Trochu tě popovezu! Míšu vlnění šnečího 

posouvání ukolébá a na chvíli si zdřímne.  

Zkusíš obkreslit obrysy našeho hrdiny?  

 



Když otevře oči, vidí před sebou nádherný zámek na kopci. Seskočí z ulity, upraví si srst a 

napíše si šnekovu adresu. To, aby mu pak mohl poslat dárek. A konečně Míša dorazil pod 

zámek. Kousek od něj se pase stádo oveček.  

Dokážeš všechny ovečky spočítat?  

 

A Míša konečně dorazil před otevřenou bránu zámku a vydává se do víru oslav velikonoc. 



Obrázek si za odměnu vybarvi podle svých představ.  

 

 

 

VELIKONOCE – to nejsou jenom pomlázky a kraslice, ale také mnoho zvyků a tradic. 



Symbolizují nový život a známky vzkříšení jsou v tyto první jarní týdny patrné všude kolem nás. 

Pašijový týden, od modrého pondělí k Velikonocům 

Týden předcházející Velikonocům  se nazývá pašijový týden nebo také svatý týden. Každý den 

v tomto týdnu má svůj význam.  

Květná neděle – den, kdy se v kostele světí kočičky a zelené ratolesti. Připomínka příjezdu 

Ježíše Krista do Jeruzaléma. Posvěcené kočičky měly dle lidové tradice magickou moc. 

Modré pondělí – z pohledu křesťanství neměl tento den žádný zvláštní význam. Hospodyně 

zpravidla začínaly s úklidem domácností. 

Šedé úterý – ani šedivé úterý nemá žádný zvláštní význam. Podle tradice se v tento den měly 

z domu vymést pavučiny, a v některých staveních se dokonce bílilo. 

Škaredá středa – i v tento den se uklízel celý dům a hlavně se vymetaly komíny. Odtud také 

pramení další pojmenování: sazometná středa nebo také černá středa. 

Zelený čtvrtek – podle tradice byste v tento den měli sníst něco zeleného, to vám zaručí pro 

celý příští rok zdraví. Hospodyně na zelený čtvrtek pekly tradiční velikonoční pečivo jidáše. V 

tento den se naposledy rozeznívají zvony a pak symbolicky „odletí do Říma“ a utichnou. 

Velký pátek – tento den je opředen velkou magií, řadou pověr a tradičních zvyklostí. Byl to 

den, kdy byl ukřižován a do hrobu uložen Ježíš Kristus. Podle pohanských pověr se nesmělo 

prát prádlo, ani hýbat se zemí. Kdo chtěl přijít k bohatství, věřil, že skály na Velký pátek 

vydávají své podklady. Zvony, které v tento den mlčely, byly nahrazeny řehtačkami. 

Bílá sobota – den nesoucí se ve znamení smutku. Věřící truchlili nad smrtí Ježíšovou. Nekonaly 

se bohoslužby. V tento den se symbolicky ve staveních uhasil oheň a důkladně se vymetla 

kamna, aby se založil oheň nový, čistý… V sobotní podvečer se „navrací zvony z Říma“, aby se 

v neděli rozezněly a zvěstovaly novinu Kristova vzkříšení. Hospodyně pekly mazance a beránka. 

Boží hod Velikonoční – noc ze soboty na neděli je označována jako „velká noc“, odtud také 

pramení název Velikonoce. V tu dobu vstal Ježíš zázračně z mrtvých. Skončila doba přísného 

půstu a nastala doba veselí a radosti. Ráno se odnášely tradiční velikonoční pokrmy posvětit 

do kostela. Pletly se pomlázky a barvila velikonoční vajíčka. Velikonoční pondělí – tento den 

se nese ve znamení ryze pohanských tradic. Všude se konalo dlouho očekávané veselí - chodilo 



se s pomlázkami na koledu, koledovala se obarvená vajíčka. Vyšlehání proutkem mělo dívkám 

zajistit svěžest, mládí a plodnost. 

 

Poznáš, které obrázky patří k Velikonocům? Dokážeš je pojmenovat?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zazpíváme si společně písničku:  

 

 

 



Velikonoční příběh pro děti 

z knihy BTM , vydala: Brněnská tisková misie 

Víš, kdo to jede na oslátku? Je to Pán Ježíš. Jede do 

Jeruzaléma. Přichází velký zástup lidí, jsou s nimi i děti. 

Všichni vítají Ježíše a volají: „Ježíš je náš král.“ 

 

 

V městě Jeruzalémě pozval Pán Ježíš své 

nejbližší přátele na večeři. Bylo to jejich 

poslední setkání. 

Podívej se na Ježíše. Láme chléb a podává jej 

svým přátelům. Také jim podává kalich a říká: 

„Vždycky, když spolu budete jíst chléb a pít z 

kalichu, myslete na mou smrt na kříži“. Dodnes 

si to v církvi připomínáme. 

 

 

Podívej, co tito muži dělají Ježíšovi! Jeho ruce i nohy přibíjejí k velikému dřevěnému kříži, 

který potom postaví na pahorku jménem Golgota. Ježíš na něm umírá. 

 

 

Víš proč? Pán Ježíš chce, abychom 

žili společně s Bohem v nebi. Když 

však hřešíme, do nebe jít 

nemůžeme. Proto Ježíš zemřel z 

lásky k nám na kříži. Přijal trest i za 

tvůj hřích. 

 

 

 

 

https://www.vira.cz/texty/knihovna/btm
http://www.btm.cz/


Časně ráno přišly k Ježíšovu hrobu ženy. Chtěly jeho tělo potřít vonnými mastmi. To se tehdy 

dělalo. Najednou viděly, že kámen od hrobu je odvalen. Stál tam anděl, který jim řekl: 

„Nehledejte Ježíše v hrobě. On žije!“ 

 

 

 

Bůh Ježíše vzkřísil třetí den z mrtvých! Tak Ježíš zvítězil nad smrtí. A každý, kdo v něho věří, 

nemusí se už bát smrti, protože bude žít věčně v nebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VYRÁBÍME S MÍŠOU KULIČKOU 

 

PAPÍROVÉ DUHOVÉ VAJÍČKO 

Budete potřebovat:  

 Čtvrtku 

 Krepový papír 

 Vodu 

 Nůžky 

 

 

 

 

Postup:  

Na obarvení papíru použijeme proužky krepového papíru, které pokapeme vodou (čím méně 

vody, tím kropenatější, nejlepší je namočený proužek používat opakovaně, dokud barví) 

Pak vystříháme tvary vajíček a můžeme si je pověsit třeba na větvičku.  

Anebo zapíchnout do osení, které si také zasadíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VESELÉ KUŘÁTKO 

Budete potřebovat:  

 Čtvrtku 

 Měkký žlutý papír 

 Lepidlo 

 Nůžky 

 Dozdobení kytičkami z raznic 

 

Postup:  

Vystřihneme si tělo kuřátka podle obrázku a několik tenčích proužků. Ty pak ohneme, 

slepíme k sobě a dolepíme křidélka i s tělem na čtvrtku. Pak dolepíme pohyblivé oči, 

vystřihneme nos a nožičky. Dozdobíme čtvrtku podle vlastní fantazie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



JARNÍ TISKANÉ OBRÁZKY 

Budete potřebovat:  

 Tvrdé papíry 

 Vatové tyčinky 

 Tempery 

 Lepicí pásku 

 

 

 

 

Postup:  

Několik vatových tyčinek slepíme páskou k sobě tak, aby vytvořily kytičku (prostřední tyčinku 

zasuneme dovnitř) a tiskáme namočením do temper nebo prstových barev. Můžeme tiskat 

jednotlivými tyčinkami. Vata se po chvíli tiskání poničí, takže musíme tyčinky občas měnit. 

Nakonec dokreslíme obrázky fixaci. Místo vatových tyčinek lze použít dřevěné tužky s gumou 

na konci a tiskat gumou.  

 

 

 

 

 

 



 ROZTOMILÝ ZAJÍČEK 

 

Budete potřebovat:  

 Papírový tácek 

 Růžový tvrdý papír, šedý (nebo mírně zdobený) 

 Očička 

 Nůžky a lepidlo, fixy 

 

 

 

 

Postup: 

Vystřihneme ouška, nosík, fousky a nožičky podle obrázku. Ouška nalepíme pod tácek, ostatní 

navrch, fixem dokreslíme pusinku.  

 

 

 

 

 

 

 



VAJÍČKA ZDOBENÁ PÍRKY A LÍSTKY 

 

Budete potřebovat:  

 Vyfouklá bílá vajíčka 

 Pírka (různá, i barevná) 

 Lepidlo Herkules 

 Vylisované květy, listy 

 

Postup: 

Na vyfouklé vajíčko přiložíte pírko a potřete štětcem namočeným v Herkulesu, lepidlo 

přetírejte od středu po směru vláken až za okraj pírka do ztracena. Je dobré mít vajíčko 

položené ve „stojánku“ vyrobeného z kroužku ustřiženého z ruličky od toaletního papíru. 

Lepidlo po zaschnutí zprůhlední. Můžete zkusit i vylisovaný květ a list, natřete plochu pečlivě 

pod listem či květem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PEČEME VELIKONOČNÍ PERNÍČKY 

 

400 g hladké mouky 

130 g cukru moučka 

2 vejce 

100 g rozpuštěného másla 

100 g tekutého medu 

8 g perníkového koření 

5 g kakaa  

4 g jedlé sody 

1 vejce na potření perníčků po 

upečení 

 

Na bílkovou polevu 

1 bílek 

150 g prosátého moučkového cukru 

1/2 lžičky citrónové šťávy 

 

POSTUP 

Všechny suroviny vytáhněte alespoň hodinu před pečením. Poté je dejte do mísy a vypracujte 

hladké těsto. Těsto zabalte do potravinové fólie a nechte na 1-1,5 hodiny odpočívat v lednici. 

Těsto bude lepit, ale nepřidávejte do něj mouku! Troubu si rozehřejte na 180 ºC. Těsto po 

vytažení z lednice rozválejte na pomoučněné ploše na 4-5 mm tlustý plát, ze kterého vykrajujte 

libovolné tvary. Ty pokládejte na plech vyložený pečícím papírem.  Perníčky pečte 8-10 minut. 

Po upečení ihned potřete rozšlehaným vajíčkem, aby se hezky leskly. Po upečení by měli být 

měkké. 

Na polevu si prosejte do mísy cukr moučka, přidejte citrónovou šťávu a poté bílek. Vše 

promíchejte, tak, aby se cukr spojil s bílkem. Poté pomocí metly na střední rychlost polevu 

šlehejte 5-7 minut. Polevu dejte do zdobícího sáčku a můžete perníčky zdobit. 



VELIKONOČNÍ JIDÁŠE 

300 g hladké mouky 

200 g polohrubé mouky 

150 g vody (nebo 170 g mléka) 

100 g povoleného másla 

2 žloutky 

70 g cukru 

1-2 lžičky citronové kůry 

špetka soli 

30 g čerstvého droždí 

 

POSTUP 

Do části vlažné vody (mléka) přidáme trochu cukru, 2-3 lžíce mouky a všechno droždí, 

zamícháme a necháme vzejít kvásek. Pak ke kvásku přidáme zbytek všech surovin a 

uhněteme těsto. Budeme-li přidávat rozinky, přidáme je až v závěru hnětení. Těsto v míse 

zakryjeme utěrkou a necháme 60-75 minut vykynout. Vykynuté těsto dobře propracujeme 

a rozdělíme na 20 kousků. Z každého uděláme malou bulku a všechny je necháme asi 5 

minut odpočinout. Každou bulku rozválíme na tenkého 20 cm dlouhého „hada“, kterého 

pak smotáme. Do tvaru šneka nebo mu zatočíme konce tak, že bude vypadat jako písmeno 

„S“ – takhle zakroucené mají připomínat provaz, na kterém se Jidáš po zradě oběsil. 

Vytvarované jidáše uložíme vykynout na plech s pečícím papírem nebo fólií. Pak je potřeme 

rozšlehaným vejcem a upečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C, asi 15-18 minut.) 

Hotové, ještě horké je můžete potřít medem nebo pak po vychladnutí mazat máslem s 

medem nebo marmeládou, ale jsou moc dobré i suché, nepromazávané. 

Správně bychom měli jidášky pojíst na Zelený čtvrtek k snídani (nebo lépe před východem 

sluncem) – kdo chce dodržet, musí upéct už ve středu večer. Jí se pomazané medem, který 

symbolizuje sílu, zdraví a soudržnost. 



VELIKONOČNÍ ŠPALDOVÉ MINI MAZANEČKY 

350 g špaldová hladká mouka    

40 g mleté vlašské ořechy 

2 ks vejce  

50 g třtinový cukr  

20 g čerstvé droždí  

90 g rozpuštěné máslo  

100 ml vlažné plnotučné mléko  

citronová kůra z chemicky neošetřeného citronu 

POSTUP 

Do misky nadrobte droždí, přidejte pár lžic vlažného mléka, asi lžíci cukru a rozmíchejte. Na 

teplém místě kvásek vzkypí do 15 minut. Mezitím si ve velké míse přichystejte směs přesáté 

mouky. Uprostřed udělejte důlek. Do něj vklepněte vejce, přilijte rozpuštěné máslo, cukr i 

citronovou kůru. Přidejte kvásek a začněte míchat těsto. Zapracujte ho ještě pár minut rukou, 

aby se přirozeně zahřálo. Uložte v míse pod utěrku a nechte asi 45 minut kynout, dokud 

nezdvojnásobí svůj objem. 

Nyní vytvarujte bochánky. Těsto si rozdělte na 6 stejně velkých kusů. Každý bochánek 

zpracujte rukama. Nandejte je na plech. Nechte pod utěrkou dalších 15–20 minut kynout. 

Rozehřejte troubu na 170 stupňů. Nakynuté bochánky poctivě potřete rozšlehaným vejcem a 

posypte plátky mandliček. Pečte 20–25 minut dozlatova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/spaldova-hladka-mouka-babiccina-volba
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mlete-vlasske-orechy
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vejce-1
https://fresh.iprima.cz/suroviny/trtinovy-cukr
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cerstve-drozdi
https://fresh.iprima.cz/suroviny/rozpustene-maslo
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vlazne-plnotucne-mleko
https://fresh.iprima.cz/suroviny/citronova-kura-z-chemicky-neosetreneho-citronu


3. ZKOUMÁME S MÍŠOU KULIČKOU 

Hlava z osení 

Budete potřebovat:  

 Osivo 

 Staré silonky nebo punčochy 

 Piliny 

 Výsevní substrát 

 Provázek 

 Květináč 

 Knoflíky, nitě, bavlnky, fixy 

 Fixy 

 Misku 

 Tavnou pistoli 

 

  Postup: 

1. Ve větší misce smíchejte substrát, ideálně ten výsevní, s pilinami. Lehce jej navlhčete, bude 

se vám s ním tak lépe pracovat. 

2. Do silonky nasypte osivo. To poté zasypte substrátem. 

3. Až budete mít v silonce dostatek substrátu, svažte ji provázkem a zbytek odstřihněte. 

4. Vytvarujte hlavu do požadovaného tvaru a posaďte do misky osivem nahoru. 

5. Pro výrobu nosu oddělte trochu substrátu v silonce od okolí a převažte provázkem. 

6. Hlavu dle libosti ozdobte. Použít můžete knoflíky, bavlnky, fixy, případně kusy pěnovky 

a tavnou pistoli. 

 



 

Hotovou hlavu nezapomeňte posadit do misky či hrnku a pravidelně ji zalévejte. Po několika 

dnech uvidíte růst zelené vlasy i bílé vousy (kořeny). 

 

 

 

 

Až vašim hlavám po pár dnech trochu povyrostou jejich zelené vlasy, můžete je dle vlastní 

fantazie ozdobit mašličkami, vyrobit jim culíky nebo nechat děti trénovat jemnou motoriku 

a vlasy ostříhat. 

 

 

 

 



POKUS, JAK SE BARVY BOJÍ JARA (JARU) 

Potřeby: 

 polotučné mléko 

 mělký talíř 

 párátko nebo vatová tyčinka 

 jar 

 

Do mělkého talířku nalijeme polotučné mléko. 

 

 

Do mléka kápneme potravinářskou barvu.  

(Tu vytvoříme smícháním sypké potravinářské barvy s 

vodou.) 

 

               

 

 

 

 

 

Párátko namočíme do připraveného jaru ...                a ponoříme doprostřed barevné skvrny. 

                        

Barva se začne okamžitě v místě ponoření                To samé opakujeme i s dalšími barvami. 

rozestupovat do stran.  

Jako kdyby se bála párátka s jarem :-)                        Na výsledek vašeho tvoření se těšíme…  

http://www.sikovny-cvrcek.cz/share/cache/image/900x650/outsidebox/experimenty/bojacne-barvy/889.jpg
http://www.sikovny-cvrcek.cz/share/cache/image/900x650/outsidebox/experimenty/bojacne-barvy/894.jpg
http://www.sikovny-cvrcek.cz/share/cache/image/900x650/outsidebox/experimenty/bojacne-barvy/896.jpg
http://www.sikovny-cvrcek.cz/share/cache/image/900x650/outsidebox/experimenty/bojacne-barvy/897.jpg
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Hra - poznej předmět  

Pomůcky: 

 čtvrtky 

 misky 

 barvy 

 rozpůlená cibule, pomeranč, citron, jablko, brambor… 

 předměty ze stavebnic – kostky, kolečka 

Postup: 

1. Nejprve připravíme misky s barvami a čtvrtky. 

2. Děti namáčí připravené předměty v barvách a otiskují je na papír. 

3. Po zaschnutí otisky vystřihnou. 

4. Poté se je pokusí přiřadit k originálům. 

Sledujeme povrch předmětů a všímáme si rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HÝBEME SE S MÍŠOU KULIČKOU 

 

A teď se, děti, nejdříve pěkně rozhýbeme a zacvičíme si: 

 

 

 

ZÁBAVA VENKU 

Honička s vajíčkem – zkus si zahrát s maminkou nebo tatínkem takovou hezkou honičku, kdy 

budeš mít v malém košíčku vajíčko a budeš maminku honit (ale pozor! vajíčko ti z košíčku 

nesmí vypadnout) 

 

Schovaná vajíčka – papírová vajíčka (nebo opravdová vajíčka) schováme kamkoliv venku do 

určeného prostoru, v určitém časovém limitu hledáme vajíčka. Kdo bude rychlejší? Ty nebo 

maminka?? 

 



Uděláme si procházku do přírody a společně natrháme vrbové proutky. Zkusíme si uplést 

pomlázku?  

Tatar pletený ze čtyř prutů 

Pletení pomlázky vám nemusí zamotat hlavu. Existuje i jednodušší způsob, jak si ji zhotovit. 

Postačí nám čtyři proutky a jeden na rukojeť.  

Jak na to: 

 Silnější konce proutků dáme k sobě a pátým proutkem si uděláme rukojeť tak, že prut 

dáme doprostřed.  

 Poté jej provlékáme na obě strany každým z prutů a na závěr se vrátíme opět 

doprostřed.  

 Pletací pruty si rozdělíme na dva a dva.  

 Z levé skupiny si vezmeme vnější prut a provlečeme jej vrchem mezi prvním a druhým 

zprava.  

 Spodem jej pak vrátíme zpět vlevo a umístíme doprostřed. 

 Pak totéž zopakujeme s pravým vnějším proutkem. 

 Takto postupujeme až k samotnému konci tvaru.  

 Na konci jej řádně upevníme provázkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁBAVA NA DOMA 

Kimovy hry 

Na stůl dáme předměty související s velikonocemi – vajíčka – můžou být různé barvy, řehtačku, 

pomlázku, kuřátko, zajíčka. 

Překryjeme předměty dekou a dítě pak vyjmenuje všechny předměty. 

Obměna:  Dítě si prohlédne všechny předměty a my potom 1 předmět odstraníme, dítě má 

zavřené oči a hádá, co chybí.  

Obměna:  Předměty schováme do neprůhledného pytlíku, po hmatu hádáme, o který předmět 

se jedná.  

Vajíčka se kutálejí 

Děti si představují, že jsou vajíčka. Kutálejí se (chodí) různými směry, ale nesmí do sebe narazit. 

V případě hrozící srážky musí vajíčka zpomalit, zastavit se. „Rozbitá" vajíčka vypadávají ze hry. 

Děti si procvičují orientaci v prostoru a vyzkouší si pohybovou fantazii. 

Z hnízda do hnízda 

Hra se může hrát ve dvojicích či ve družstvech. Děti stojí na startu, u nohou mají obruč (hnízdo) 

a v ní stejný počet imaginárních vajíček (papírové koule, míčky apod.). Vpředu asi pět metrů 

před sebou má každý prázdnou obruč. Úkolem každého je přemístit po jednom všechna 

vajíčka do druhého hnízda. Vyhrávají všichni, kterým se to podaří. 

Pohybová hra „Na zamrzlé vajíčko" 

Děti provedou klek sedmo, schoulí hlavu dovnitř kruhu. Po obvodu chodí dítě s lehkým 

předmětem v ruce (např. šátek), po chvilce ho jemně položí na klečící dítě. Začnou se honit, 

na prázdné místo zaklekne rychlejší z nich. Ten, kdo nezareagoval na předmět na zádech, se 

stává „zamrzlým vajíčkem". 

 

 



HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 

Píseň + dramatické ztvárnění: 

Prší, prší 

C 

Prší, prší, jen se leje  - pohyb paží odshora dolů, prsty naznačují déšť 

vajíčko se z okna směje - ruce nad hlavou sepneme, otáčíme se takto do stran 

F     C 

ať si prší ještě víc,  - volné taneční vyjádření (např. Otočky) do konce sloky 

G     C 

nedělá si z toho nic. 

C 

Prší, prší, stále více  - opět náznak deště pažemi a prsty 

na kohouta, na slepice. - ruce na ramena - „křidýlka“, pohyb křidélky 

F   C 

Utíkají bez dechu,  - běh s křidélky po třídě 

G          C 

běží rovnou pod střechu. - zaběhnou na dané místo – např. žíněnka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. UČÍME SE S MÍŠOU KULIČKOU 

 

 

 



OMALOVÁNKY A PRACOVNÍ LISTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Dolep barevnými skořápkami dle vlastní fantazie 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


