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Co potřebujete
Vytištěné PDF s bojovkou

Fixu nebo pastelku
čistý papír nebo papír s předepsaným křestním jménem dítěte (úkol 1)

rozstříhaná jednotlivá písmenka z křestního jména dítěte (úkol 2)
kolíčky (úkol č. 4)

lžíci a vejce (úkol č. 5)
Vytištenou mapu oblasti, kde bojovku pořádáte (nebo náčrtek zahrady) s vyznačnými 

stanovišti

Úkoly a stanoviště

Stanoviště č. 1
Nejdřív se musíme seznámit, aby velikonoční zajíček věděl, kdo jsi. Napiš na papír svoje jmé-

no anebo ho opiš podle předlohy, kterou ti napíšou na papír rodiče

Stanoviště č. 2
Ale ne! Ten zajíček je ale popleta! Protože stříhá ušima, úplně rozcupoval tvoje jméno na 

jednotlivá písmenka a musíš ho znovu složit. Podaří se to?

Stanoviště č. 3 (list č. 4)
O Vánocích chodí Ježíšek, na Velikonoce nosí radost Velikonoční zajíček. Jenže jaké jsou 
hlavní rozdíly mezi Velikonocemi a Vánocemi? Podívej se na papír a tužkou zakroužkuj 

všechny symboly, které patří jen k Velikonocům.

Stanoviště č. 4 
(obrázek ježka nakopírujte vícekrát a do kolečka napiště číslo s počtem kolíčků)

Zajíček tady nežije sám. Má nejlepšího kamaráda. Je to ježek. A protože je jaro a ježek se pro-
bubil ze zimního spánku a teprve se rozkoukává, musíš mu pomoci spočítat bodliny. Vezmi 
si přiložené kolíčky na prádlo a přicvakni na ježečka přesně tolik kolíčků podle čísla, které je 

napsané na jeho těle. (Číslo vepište do prázdného kolečka a udělejte více kopií obrázku)

Stanoviště č. 5
A je to, jsi v cíli! Čeká tě poslední odměna, je schovaná někde před tebou, kde vidíš symbol 

králičích uší. Musíš tam ale doběhnout a donést zajíčkovi velikonoční vajíčko k snídani. Vez-
mi si polévkokou lžíci, vejce do ni polož a utíkej opatrně, aby vajíčko přežilo.

Povedlo se? Hurá! Splnil/a jsi všechny zajíčkovy úkoly!





Do kolečka napište číslo stanoviště a tento papír použijte jako  značku stanoviště




