
Velikonoční vajíčka 
slepičky Lídy

Autor: Anajka
Velikonoční bojovka

Pro koho: děti 5 - 8 let; Na jak dlouho: cca 30-60 min., dle délky
výletu

Co potřebujete: Barevnou tiskárnu na vytisknutí bojovky, případně
čokoládová vajíčka jako odměnu

  Chystáme další domácí bojovky pro školáky i předškoláky,
dozvíte se o nich na FB stránce Hravýlety.

 



www.hravylety.cz

 
vytiskněte bílá vajíčka a schovejte je na místě, dítě najde a domaluje
vytiskněte barevná vajíčka a schovejte je na místě, dítě je najde
vytiskněte dětem před cestou hrací kartu, za splnění úkolu si vajíčka
odškrtnou; pokud vezmete s sebou pastelky, můžou rovnou malovat
místo vystřižených vajec můžete schovat třeba čokoládová
pokud se ven nedostanete, stejně tak si můžete hru zahrát i doma; v
tom případě na místa stanovišť napište místa v bytě
a nebo samozřejmě hru můžete hrát úplně jinak, vaší fantazii se
meze nekladou :-)

Vytiskněte si bojovku. Poté si předem projděte váš plánovaný výlet a na
6 míst umístěte 6 stanovišť s úkoly. Jejich pozici můžete dopsat do

bojovky na tomu určená místa vyznačená symbolem tužky.
Na konci bojovky najdete list papíru s několika druhy vajíček. 

Možnosti hraní jsou třeba tyto:
 

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Slepička Lída si dala velkou práci s tím, aby na Velikonoce
nabarvila svoje vajíčka zajímavými barvami. Jenže přišel
déšť a všechna vajíčka jsou zase bílá a navíc se někde

poztrácela. Pomůžete slepičce projít celým výletem,
splnit všechny úkoly a najít šest ztracených vajíček? 

TIP!
Slepičku Lídu si můžete užít
také v Praze Hosivaři. Výlet
najdete v aplikaci Hravýlety
nebo nascanujte QR kód.

Jak na to?

  Start výletu je ...............................................................................................
 



Stanoviště č. 1
První vajíčko slepičky Lídy mělo stejnou barvu, jakou se označuje
pondělí před Velikonocemi. Že nevíte?
Podívejte se na obrázek, je to stejná barva jako ta, která se na něm
vyskytuje nejčastěji.

Úkol: Zjistěte, která barva se vyskytuje na obrázku nejčastěji, Pak
jednu z těchto věcí najděte kolem sebe a dotkněte se jí.

 
 
 
 

  Proč Modré pondělí? Prý to je odvozeno od barvy látky, která se
na Modré pondělí věší v kostelích. Nebo se jedná o nejednotný
význam německého slova “blau”.To totiž znamená jak modrou

barvu, tak výraz pro podnapilost či neschopnost práce. O
Modrém pondělí by se totiž podle výkladu pověr nemělo pracovat

 

 Další úkol je ...............................................................................................
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Stanoviště č. 2
Druhé vajíčko slepičky Lídy mělo barvu odvozenou od toho, co se má
doma vymetat v úterý před Velikonocemi.

Úkol: Řekněte, které zvíře patří do kterého "domečku".  Druhé vajíčko
má stejnou barvu jako jediný "domeček" začínající na písmeno "P",

 
 
 
 

Na Šedivé úterý by hospodyňky měly vzít do rukou košťata a ze
všech rohů a zákoutí v bytě by měly vymést prach a pavučiny.

Na Šedivé úterý se také myjí okna, podlahy a někteří lidé dokonce
bílili stěny.

 
  Další úkol je ...............................................................................................
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Stanoviště č. 3
Třetí vajíčko slepičky Lídy bylo přesným opakem toho, jak se nazývá
středa před Velikonocemi.  Bylo prostě KRÁSNÉ.

Úkol: Seřaďte věci od největšího po nejmenší podle toho, jak jsou
velké ve skutečnosti. Z písmen pak složíte název středy,

 
 
 
 Škaredá středa je den, kdy Jidáš zradil Ježíše Krista. Ovšem tradice

velí se naopak usmívat, protože by vám mohla špatná nálada
vydržet po zbytek roku. Podávalo se „škaredé jídlo“ – často to byl
bramborák, který se ale natrhal na kusy, aby nevypadal dobře, i

když dobře chutnal.
 
  Další úkol je ...............................................................................................
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Stanoviště č. 4
Čtvrté vajíčko slepičky Lídy bylo původně modré, ale nakonec ho
přetřela ještě žlutou barvou. Víte, jaká barva vznikla? Obrázky vám
napoví. 

Úkol: Pojmenujte pohádkové postavy. Jedna z nich má stejnou barvu,
jako čtvrtek před Velikonocemi. Je to barva, která vznikne smícháním
modré a žluté. Víte jaká?

 
 
 
 

Zelený čtvrtek předznamenává příchod samotných Velikonoc. Pro
křesťany je to den odpuštění, starší zvyk velel dát si k jídlu něco

zeleného. Tradičně to byly pokrmy se zelím, špenátem nebo
nádivka s kopřivami.

 
  Další úkol je ...............................................................................................
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Stanoviště č. 5
Páté vajíčko slepičky Lídy není potřeba malovat žádnou barvou. I
původně totiž bylo bílé jako sníh. 

Úkol: Spočítejte, kolik je na obrázku vajíček.

 
 
 
 

Správná odpověď je 6 vajíček. Bílá sobota znamenala konec
půstu. Ráno se vymetla ze stavení špína novým koštětem, aby

bylo čisto celý rok. Na Bílou sobotu se peče beránek a mazanec,
zdobí se vajíčka a plete se pomlázka

 Poslední úkol je ............................................................................................
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Stanoviště č. 6
Už jste skoro u konce, chybí vám už jen poslední vajíčko a slepička
Lída se bude zase moct radovat a těšit na Velikonoce 

Úkol: Zazpívejte si dvě písničky podle obrázků. Vaše poslední vajíčko
může být malované podle vaší fantazie.

 
 
 
 

Poslední vajíčko může být malované podle vaší fantazie.
 

VESELÉ VELIKONOCE !
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Hrací karta



Hrací karta



Líbila se vám tato bojovka?
Vydejte se s námi na podobné bojovky i na naše

výlety!
Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety.

 
 
 
 
 
 

Sledujte nás na FB a dozvíte se o nových trasách ve vašem
okolí i chystaných akcích.

 
 
 
 
 
 

Chcete s námi také tvořit zážitkové, vzdělávací, sportovní
nebo třeba kreativní hry pro děti?

Pište Míše z Hravýletů: michaela@hravylety.cz

Google PlayApp Store 

Facebook - Hravýlety


