
Ahoj děti, 

Tak tu máme další den. Víte, jak se jmenuje? Jaký den bude zítra? A co bude potom 

za dny? Víte, jak se jim říká jedním slovem? Super, jste šikulky. Připravila jsem pro vás 

několik nápadů, které si můžete vyzkoušet. Dnešní den bude králičí. Tak jdeme na to. 

 

1. Podívejte se na krátké králičí video. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Cmq92t-5Lc 

 

 

2. A teď si jako králíci zaskákejte na králičí písničku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WCqIzrfrjv8 

 

 

 

Tak co, zadýchaly jste se? Trochu zklidníme dech a jdeme dál ,,králíci“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Cmq92t-5Lc
https://www.youtube.com/watch?v=WCqIzrfrjv8


3. Teď zkusíme vytvořit malého ponožkového králíčka. 

Budeme potřebovat: jednu ponožku, šňůrku, nůžky, fixy a na výplň vatu nebo rýži, 
čočku apod. 
Králíčka vytvoříte podle obrázků. 

 

 

Tak co, povedl se vám králíček? Kdo chce, může si udělat celou králičí rodinku. 

4. K veselé koledě si teď můžeme vytvořit zajíčka v trávě. 
 

Koleda, koleda jarní trávo, 

ať je tady všechno zdrávo. 
Koleda, koleda travičko 

vyskoč aspoň  maličko. 
A pak ještě výš, 

udělej nám skrýš. 
 

Pro zajíčka, 
pro vajíčka, 

i pro toho koledníčka, co si pokoj nedá 

a vajíčka hledá. 



A teď jdeme na toho králička. 
Budete potřebovat: Roličku od toaletního papíru, nůžky, lepidlo, barvy, štětec, 
papír na malování. 

Jak na to: Roličku rozstřihnete na 3 kusy a slepíte tak aby vznikla hlavička 
s oušky. Tu pak namočíte do barvy o obtisknete na papír. Králíčky pak dokreslíte 
a namalujete mu travičku. 

 

 



5.  Na odpolední svačinku si můžete udělat i zdravou králičí svačinku – mrkvičkový 
salátek.  

Budete potřebovat: mrkev, cukr, vodu a šťávu z citronu. 

Jak na to: Mrkev opatrně nastrouhejte a s maminkou dejte podle chuti ostatní 

přísady a zamíchejte. Můžete přidat třeba i jablíčko. 
Dobrou chuť. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. A na závěr si trošku procvičíme prstíky. Najděte králíčkovi správnou cestu 

k mrkvičce. 

 
Doufám, že jste si dnešní králíčkový den užily. Nezapomeňte se jít i proběhnout ven. Hezký 

den . 

Mějte se krásně . 
 Vaše paní učitelka Blanka 

          


