
Děkujeme za zájem o naši herní sadu.
Užijte si zábavu a přejeme Happy Velikonoce.

 

Váš Happy team :)



Hledání Velikonočních vajíček

Nejznámější a nejoblíbenější velikonoční hra, která se dá hrát na mnoho způsobů. Schovejte po bytě nebo po
zahradě vajíčka, sladkosti a nechte děti hledat. Pokud chcete tento tradiční způsob trochu obměnit, místo

pouhého hledání vajec, nechte děti hledat například vejce konkrétní barvy (důležité je mít stejný počet vajec).
Kdo bude mít první všechny vejce své barvy, vyhrává. Nechte děti hrát jednotlivě nebo sestavte různé týmy.  Dále

je také možné každému dítěti dát seznam toho, co má nalézt - například: 3 žluté vejce, jednoho čokoládového
zajíce, květinu, čokoládového beránka nebo cokoliv Vás napadne.

Velikonoční rodinné hry

Lžíce a vejce

 Principem hry je, doběhnout do cíle s velikonočním vejcem na lžíci. Hráči se postaví do řady a na povel
vyběhnou. Pozor! Lžíci je možné nést pouze v jedné ruce a při běhu nesmí být vejce na lžíci přidržováno. Komu

vejce spadne, vrátí se na start. Vyhrává ten, kdo doběhne do cíle s vejcem na lžíci jako první.

Vajíčko HOP!

Dva hráči stojí proti sobě. Jeden hází a druhý chytá. Ten kdo hodí, udělá krok zpět. Komu vejce spadne,
prohrává. Vajíčka můžete použít čokoládová, vařená a nebo syrová (s těma je největší legrace, musíte ale hrát

venku a nejlépe v oblečení, které Vám není líto zašpinit :)

Koulelo se vajíčko

Zapotřebí hrát z kopce či jinak nakloněné plochy. Hráči nechávají své vajíčka kutálet dolů. Komu se vejce dokutálí
nejdále, vyhrává. Vítěz si může posbírat a ponechat vajíčka ostatních.

Z hnízda do hnízda

Hra se může hrát ve dvojicích či ve družstvech. Děti stojí na startu, u nohou mají hnízdo (košík) a v ní stejný
počet vajíček. Vpředu asi pět metrů před sebou má každý prázdnou obruč/koš. Úkolem každého je přemístit po

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



Velikonoční rodinné hry

Velikonoční ťukando

Dva hráči naproti sobě na povel ťukají o sebe špičkou svého vajíčka. Vyhrává ten, komu se vajíčko nijak nepoškodí.

Foukaná

Co je potřeba: vyfouknutá nebo plastová vejce a brčko.
 Principem hry je pomocí foukání do brčka dostat vejce od startu k cíli. Nejlepší je hrát tuto hru na hladké

ploše. Jelikož má každé vajíčko nepravidelný tvar, je tato hra mnohem složitější, než se zdá. 

Vejce na kopečku

Co je potřeba: 1 syrové vejce, sůl nebo písek, 1 lžíce
Na stůl nasypte hrst soli či písku. Vejce posaďte na tento “kopeček”. Každý z hráčů postupně odebírá lžičkou

trochu soli/písku. Komu se stane, že vejce sjede, prohrává a staví kopec pro další kolo.
 

Předávání vajíčka

Hru hrají dvě nebo více družstev. Děti stojí v zástupech a soutěží v předávání vajíčka - z rukou do rukou ve
vzpažení směrem dozadu. Obměnou může být předávání vajíčka v předklonu mezi rozkročenýma nohama

směrem dozadu nebo bokem.

Velikonoční Kimova hra

Jeden člen rodiny shromáždí několik různých Velikonočních předmětů na rozprostřený šátek či deku. Může jít
o kraslice, čokoládová vajíčka, řehtačku, zvon, pomlázku... cokoliv Vás napadne. Zároveň na deku dáme

předměty, které s Velikonoci nesouvisí. Hráči si vše prohlédnou a pak určí, co k Velikonocům patří a co ne.
Obměna – předměty jsou poté přikryty šátkem nebo dekou, jeden předmět odebereme a hádáme, co zmizelo.
Další variantou hry je, že se hráč snaží zapamatovat co nejvíce předmětů na dece za dobu cca 15 sekund, poté

se předměty přikryjí a hráč musí co nejvíce předmětů vyjmenovat.



Vybarvi si obrázek



Vybarvi si obrázek
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Vybarvi si obrázek





Najdi 5 rozdílů



Pomůžeš najít zajíčkovi vajička?



Zajíček už má svou nadílku. Pomůžeš mu najít cestu ke košíku?



 Pomůžeš najít zajíčkovi puntíkovaného motýlka?



Kuřátko se zatoulalo. Pomůžeš mu najít cestu zpátky ke slepičce?



Kuře Honza už se těší na Velikonoce.
Který stín k němu patří?



Vyluštíš tajenku?



Pexeso 



Pexeso 



Pexeso - vybarvi si sám
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Poskládej si velikonoční korunku.
Dva proužky spoj za sebou, aby

korunka byla větší a lépe Ti držela.



Slož si Velikonoční košíček. 
Postupuj podle návodu.



Vytvoř si zajíčkovou výzdobu.
Potřebuješ provázek a kousek vaty na ocásky. Zajíčky si vybarvi a vystřihni.





Poskládej si roztomilý velikonoční košíček.
Postupuj podle návodu.





Vytvoř si vlastní originální velikonoční věnec.
Potřebuješ jen papírový talíř. Vajíčka a zajíčka si vybarvi a nalep podle návodu.







Vytvoř si další originální košíček na vajíčka.
Vystřihni a slep dohromady, aby ti vznikl košíček. Proužek použij jako ucho.



Zvládneš ze svých rukou udělat ušáky? Postupuj podle obrázků.



Kelímek ve tvaru zajíčka.
Potřebuješ jen papírový kelímek a lepidlo. Uši a packy můžeš použít ze strany 28.

Postupuj podle obrázků.



Zajíčci z papírového ubrousku s překvapením.
Potřebuješ: papírový ubrousek, dřevěný korálek s otvorem, čokoládová vajíčka.

Postupuj podle obrázků.
 



Lilie z papíru.
Potřebuješ: papír, chlupaté modelovací drátky - žluté a zelené.

Postupuj podle obrázků.



Kdepak jsi kuřátko?
Potřebuješ: kolíček, dekorační papír (nebo klasický), lepidlo. 

 



 

Velikonoční říkanky

Velikonoční koleda
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,

za kamny v koutku, na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá, vajíčko kolíbá,

proutek se zláme, slepička z něj spadne.
Vajíčko se odkoulí do strejčkovy stodoly,

vajíčko křáp, slepička kdák,
panímámo, máte mi ho dát!

 

Velikonoční koleda II
Zas skřivánek zpívá a svítí sluníčko,

dojdi k nám, Janíčku, pro pěkné vajíčko.
Hody, hody, doprovody, dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu, jinak od vás neodejdu.

A nakonec, tetičko, dejte pěkný vajíčko.
 

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.

 



 

Velikonoční říkanky

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.

Králíček
Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček,

v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička.
Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví,

hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje.
 

Pletu, pletu pomlázku
Pletu, pletu pomlázku z proutí a provázku.

Mašli si na ni přivážu a holkám ji hned ukážu.
Zazpívám jim koledu, snad to ještě dovedu.

 

Kohoutek
Kohoutek kokrhá, slepička kdáče,

panímáma do komůrky pro vajíčko skáče.
 
 


