Milé děti!

Další týden nám utekl jako voda a pokud bychom
mohly chodit do školky, čekalo by nás nyní povídání o
Velikonocích. Připravily jsme si proto pro vás další
pohádky, básničky, hádanky, písničky, obrázky, úkoly
a vyrábění, které vás seznámí s různými velikonočními
zvyky a tradicemi.
Opět prosíme o spolupráci maminky a tatínky, kteří
vám s jejich prohlédnutím a vypracováním určitě rádi
pomohou.

Velikonoce
Velikonoce mají své zvláštní kouzlo. Jaro už stihlo provonět každý kout a sluníčko z výšky
všechno pěkně pozoruje. Poslechněte si následující říkanku, ať si připomeneme, co všechno
nás o Velikonocích čeká.
Slyšeli jsme novinu,
včera od zvířátek,
uděláme hostinu,
jaro slaví svátek.
Holky dají pomalu
vejce do ošatky,
hříbě se dá do cvalu,
vlaštovky jsou zpátky.
Upečeme beránka,
nastříháme proutí,
za chvíli už pomlázka
vesele se kroutí.
Mazanec a koláče
voní u všech vrátek,
koledníci pojďte dál,
jaro slaví svátek.

Velikonoční pohádka
V jednom kurníku vzácná slepička seděla. Jen barevná vajíčka ta slepička snášela.
V pondělí dávala modrá, ve středu zelená, v pátek krásně červená.
Hospodář si drbe brady, za chvíli už ví si rady. Chtěl se na trh rychle vydat, všechna vejce
draze prodat. Na trhu pán pyšně stojí, slípka v kleci, ta se bojí. Každý však chce vejce od ní,
pánův měšec už se plní. Pán penízky v dlaních válí, těší se z nich jako malý.
Jenže – v kleci sedět celý den, snášet vejce, nesmět ven… To je vážně věc moc zlá.
A tak těžká chvíle na slepičku dolehla. Jako v chvílích starostí, když nám barva z tváře zmizí,
zmizela i z vajíček, vypadají jako cizí. Celá bílá – jako jiné. Co jen poví hospodář? Co se asi
stane? Hospodář, ten dostal zlost. ,,Bílých vajec máme dost!“ Slepička ví, co je třeba.
A vydá se na cestu, nový domov jde si hledat. Nebyla to cesta dlouhá za vlídnými hospodáři,
slepička je brzy našla a už se jí dobře daří. A když přišel klidný čas, objeví se barvy zas.
Však si lidé povídají, že ta vzácná slepička zase začala snášet ta barevná vajíčka.
A ten, kdo je nestihl získat, vzal si štětec, barvy. A aby si nemohl stýskat, sám si vejce barví.







Práce s pohádkou
O kom byla pohádka? Čím byla slepička zvláštní?
Co s ní hospodář udělal? Líbilo se jí to?
Co se stalo potom, když byla slepička moc smutná? Líbilo se to hospodáři?
Kam slepička šla, když ji hospodář vyhnal? Tam už se slepičce líbilo?
Barvíš také na Velikonoce vajíčka? Jak je zdobíš?

Cvičení s říkankou
Kuřátko
Kuřátko má malé nožky,
děti se drží za ramena a dělají křidélka
po dvorku si cupitá.
cupitají na místě
Za ním slípka hop a hop,
skoky na místě
a pak kohout skok a skok.
skákání v prostoru
Slepička
Mává křídly slepička,
pohyby „křidýlek“
snesla právě vajíčka.
krouživý pohyb pokrčených paží před tělem – „mlýnek“
Kohoutek k ní rychle běží,
kruhy pokrčenýma rukama po stranách těla – „vláček“
pyšný je, tak čechrá peří…
otočka s třepáním zapažených paží

Hody, hody

Hody, hody, koleda, otevřete ševče.
děti tleskají v rytmu
Kampak se mi schovalo roztomilé děvče?
podívat se za sebe, rozhlížet se
Hody, hody, koleda, otevřete, lidé.
děti opět tleskají do rytmu, naznačí rukou otvírání dveří
Ukažte mi vajíčka, snad nějaké zbyde.
předpaží obě ruce, zvedají ramena

Velikonoční týden
Víte, jak slavili Velikonoce naše babičky a dědečkové?
Na Velikonoce se připravovali již celý týden dopředu.
Dodržovali různé tradice a zvyky, které my už nyní třeba nedodržujeme.
Každý den v týdnu před Velikonocemi měli nějak pojmenovaný a dodržovali nějaký zvyk,
který se k tomuto dnu vztahoval.











Modré pondělí – začínal se jarní úklid ve všech domovech.
Šedivé úterý – musely se vymést pavučiny ze všech koutů v domech.
Škaredá středa – lidé se nesměli na sebe mračit (škaredit), aby se potom
na sebe nemračili každou další středu po celý rok.
Zelený čtvrtek – jedli jídlo, které mělo zelenou barvu, například špenát
nebo zelí. Věřili, že pak budou zdraví celý rok.
Velký pátek – ráno si chodili omývat nohy rosou, aby byli celý rok chráněni
před nemocemi. Také věřili, že se tento den otevírají poklady ukryté
v zemi. Tento den se nesmělo nic dělat se zemí a lidé nesměli nic půjčovat
druhým, aby ta věc pak nebyla očarované.
Bílá sobota – začínaly se plést velikonoční pomlázky.
Neděle velikonoční neboli Boží hod velikonoční – tento den se pekli beránci,
zdobila se vajíčka, dělaly se pokrmy z vajec, chystal se sváteční stůl na
Velikonoční pondělí.
Velikonoční pondělí - bylo stejné jako dnes, chlapci chodili koledovat a
děvčata jim dávala koledu – vejce. Věřilo se, že když chlapec vyšlehá dívku
pomlázkou, bude po celý rok zdravá.

I když dnes již mnohé tradiční zvyky nedodržujeme, některé si můžete doma vyzkoušet.
Uklidit si v pokojíčku – srovnat hračky, roztřídit skládačky, stavebnice.
Ve středu vyhlásit ,,chechtací nebo usmívací den“. Ve čtvrtek sníst něco zeleného.
V neděli pomoci mamince nazdobit stůl, nabarvit vajíčka.

Hádáme s beránkem
Pečený beránek spokojeně odpočívá na stole a pyšní se velikonoční výzdobou.
Maminka ho obložila veselými kraslicemi. Beránek napíná ouška, zdá se mu totiž, že z venku
něco zaslechl. No tedy…! Včelky si bzučí se čmeláky nové hádanky.
,,Včeličky, poleťte blíž. Chtěl bych hádat s vámi,“ prosí beránek a koukejme se…
Včelky nelení a už si povídají v kuchyni s beránkem. Zkuste také hádat, obrázky vám napoví.
Pozor, jsou pomíchané. Můžeš spojit čarou hádanku se správným obrázkem.

V kurníku ho slípka hlídá,
než ho dáme do ošatky,
jedno, druhé, třetí přidá,
hospodáři, vrať se zpátky. (vajíčko)

Kuře se ztratilo,
odešlo zrána,
kokodák celý den
volá ho máma. (slepička)

U dveří ťuky ťuk,
koledu poví,
kdopak je tenhle kluk?
Poraďte, kdo ví? (koledník)

Ruce a pár dlouhých proutků,
k tomu tenký drátek,
pletu si ji na koledu,
jaro slaví svátek. (pomlázka)

Vejce jako obrázek,
malované z lásky,
komu radost udělá
zítra u pomlázky? (kraslice)

S Ferdou mravencem se podívejte na pohádku O VELIKONOČNÍM VAJÍČKU
https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc

Vybarvi si obrázek s některými symboly Velikonoc
Pozor na zobáček – správný úchop pastelky
Můžeš obrázky i pojmenovat

Nauč se některou ze známých velikonoční koled

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko

Zpívanou verzi jedné z koled i další veselou velikonoční písničku si můžeš poslechnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=hY9d1sO7alA
https://www.youtube.com/watch?v=ygpr24pJBo8

Nakresli cestu kuřátek k mamince podle vzoru. Obrázky si vybarvi.

Vybarvi si velikonoční kraslici, aby se ti líbila.

Obtáhni zajíčkovi cestu mezi vajíčky. Stejná vajíčka vybarvi stejně.

Velikonoční puzzle
Obrázek vybarvi, rozstříhej, slož a nalep na papír.

Pomlázky vystříhej, seřaď podle velikosti a nalep.

Vyrob si zajíčka z ruličky od toaletního papíru, mohl by vypadat třeba takto.

Veselého zajíčka si můžeš vyrobit i z papíru, čtvrtky a kousků vlny.
Místo vlny můžeš použít barevný papír nebo krepák.

Velikonoční kraslice jde poskládat i ze stavebnic, které máš doma.

Podle následujícího postupu si můžeš s maminkou nabarvit velikonoční vajíčka.

Abychom mohli vajíčka obarvit, musíme je nejprve uvařit.
Veselé písničky o vajíčkách si můžeš poslechnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
https://www.youtube.com/watch?v=s9xdstMhDfQ
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