
A z vajíčka zakrátko, vylíhne se 

kuřátko 
 

 Oslavujeme jaro a všechna mláďátka! A protože taková kuřátka jsou symbolem nejen jara 

ale i Velikonoc, nesmí chybět ani v našich aktivitách. Celým následujícím týdnem se tyto 

maličcí drobečkové stanou průvodci pracovních aktivit dětí.  

 

 
 

Povídala slepička 
 

 
Povídala slepička, 

kdepak mám ta vajíčka? 
Dala jsem je do koutku, 
nevíš o nich kohoutku? 
Je jich plná zahrádka, 
stala se z nich kuřátka 



Pomocí obrázku si s dětmi povídejte o životě kuřátek – jak se jmenují jejich rodiče, tělesné 
rozdíly mezi členy rodiny (kohout je větší, více zbarvenější s delšími pery, výrazný 
hřebínek…atd.), čím se živí, jak se rodí, proč je lidé chovají…atd. 
 

 



Pracovní list- aby mohlo vzniknout kuřátko, musí nejdříve slepička snést vajíčko. Naše vajíčko 
je velmi speciální, je plné geometrických tvarů. 
 
Zopakujte si s dětmi názvy základních geometrických tvarů. 
Poté, tvary vybarvěte – čtverec modře, kolečko žlutě, kosočtverec červeně, trojúhelník 
zeleně. 
Nakonec spočítejte jednodílné tvary a ve spodní části vybarvěte tolik symbolů kolik je jich 
umístěno ve vajíčku. 

 
 

 



Pracovní list-  obrázek rozstříhejte a poté opět slepte podle časové posloupnosti.  

  

Hádanky z našeho dvorečku 

Kvokám, kvokám na dvoře, 
Vajíčka jsou v komoře. 

(slepice)

Malý zobáček, žlutá peříčka, 
Právě se vylíhlo z bílého vajíčka. 

 (kuře) 

Nebýt mého kokrhání 
Nebylo by rána ani. 
Vstávejte už, lenoši, 

Dlouho spát se nesluší. 
(kohout)



 

Přečtěte dětem pohádku. Povídejte si společně o ději pohádky -  co se v ní událo, jaké z ní 
plyne poučení. Poté nechte děti převyprávět samostatně děj pohádky pomocí níže 
uvedených obrázků.  
 Při samotném vyjadřování dítěte si kromě výslovnosti všímejme slovní zásoby, ale také toho, 
zda je dítě schopné vytvářet samostatně věty a krátká srozumitelná souvětí.  
 

 
 

Kohoutek a slepička 
 

 
Kohoutek a slepička šli spolu do obory na jahody. Po chvíli našla slepička jahodu a dala půlku 
kohoutkovi. Za chviličku našel jahodu kohoutek. Protože byl ale lakomý, dal si celou jahodu 
do zobáčku. Nechtěl se se slepičkou dělit. Jahoda byla ale příliš veliká, a tak se začal dusit. 
„Slepičko, slepičko! Dej mi vodu, nebo se udusím!“ Slepička honem utíkala ke studánce. 
„Studánko, studánko, dej mi vodu. Kohoutek leží v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, 
že umře.“ „Dám Ti vodu, až přineseš od švadleny šátek.“ Slepička tedy utíkala za švadlenou. 
„Švadlenko, švadlenko, dej mi šátek pro studánku. Studánka mi dá vodu pro kohoutka. Leží 
tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře.“ „Dám ti šátek pro studánku, až mi 
přineseš botičky od ševce.“ A tak slepička utíkala za ševcem. 
„Ševče, ševče! Dej mi botičky pro švadlenku. Švadlenka dá šátek pro studánku. Studánka dá 
vodu pro mého kohoutka. Leží tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře.“ 
Ševci bylo slepičky líto. Dal botičky švadlence. Švadlenka dala šátek studánce. Studánka dala 
vodu slepičce. Slepička honem utíkala do obory za kohoutkem. Dala mu napít a tak ho 
zachránila. A kohoutek? Ten už od té doby nebyl vůbec lakomý a se slepičkou se o všechno 
hezky dělil. 
 
 
 
 
 

 
 Pohádku také můžete dětem pustit. Zde naleznete odkazy. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY 

https://www.youtube.com/watch?v=_42WhrfkNhY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY
https://www.youtube.com/watch?v=_42WhrfkNhY


.  

 
 

Pokud se dětem stýská po školkovém zpívání a tančení, zde naleznete krásné a veselé 
písníčky o slepičce.  

https://www.youtube.com/watch?v=uy5ge_Vvx6k 

https://www.youtube.com/watch?v=R2vsSxvD1NY 

https://www.youtube.com/watch?v=uy5ge_Vvx6k


 

 Pracovní list: dokreslete oválná vajíčka a obloučky na košíku od tečky k tečce. 
 
 

 



Plněná vajíčka 
 
 

Nejlepší způsob, jak oslavit velikonoční pondělí, je společně strávený čas. Pozvěte děti do 
kuchyně a užijte si vaření plné zábavy.  Kuchyň je pro děti ohromně lákavá: nabízí se tu plno 
prostoru pro kreativitu a výsledky své práce můžete sníst. 
Máme pro Vás tip na skvělou velikonoční svačinku. Připravte s dětmi plněná vejce ve tvaru 
kuřátka. Nejen že výborně chutnají, ale i roztomile vypadají. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zde naleznete odkazy na recept (doporučujeme místo pepře na oči použít jinou surovinu). 

https://www.youtube.com/watch?v=I0nrJd52vLk 

https://carujeme.cz/plnena-vajicka/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0nrJd52vLk
https://carujeme.cz/plnena-vajicka/


 I Kuřátka mají velký hlad. Vezměte pastelky a dokreslete zrníčka. Poté vybarvěte kuřátka dle 
své fantazie.  
Dítě má za  úkol rytmicky ťukat do papíru a kreslit tak body, zrnička. Vyslovuje při tom zob, 
zob. 

 



Vystřihněte a poskládejte (slepte) obrázek kohoutka. Při skládání jednotlivých částí je 
procvičovaná jemná motorika, představivost, logické myšlení, paměť a v neposlední řadě 
také potřebná trpělivost. 

 

 



Odkazy na další vhodné pracovní listy: 

 

https://cz.pinterest.com/pin/189362359305884888/ 

https://cz.pinterest.com/pin/484207397434544326/ 

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/bludiste/403-bludiste-slepicka-a-kuratka 

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/578-jarni-dokreslovani-
vajicka 

https://cz.pinterest.com/pin/46654546128670739/ 

https://cz.pinterest.com/pin/627759635560646398/ 

https://cz.pinterest.com/pin/627759635560526946/ 
 
 https://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/page/6 

https://www.pinterest.ph/pin/333759022384641122/ 
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