ZDRAVÍME VÁS, MILÉ DĚTI!
ZDRAVÍME I MAMINKY, TATÍNKY, BABIČKY, DĚDEČKY!
MOC NA VÁS MYSLÍME A UŽ SE TAKÉ TĚŠÍME, AŽ SE OPĚT SETKÁME.
POSÍLÁME VÁM NOVÉ ÚKOLY. TENTO TÝDEN NÁS ČEKÁ TÉMA:

VELIKONOCE

DOZVÍTE SE, CO JSOU VELIKONOCE, PROČ A JAK SE SLAVÍ, ČEKAJÍ VÁS
OMALOVÁNKY,
POHÁDKA, BÁSNIČKY, CVIČENÍ, POKUSY A ÚKOLY PRO MLADŠÍ I STŘEDŇÁKY.

PŘEJEME VÁM HODNĚ ZÁBAVY!

Téma: VELIKONOCE
Co jsou to Velikonoce a proč je lidé slaví?
Je to oslava jara. Lidé mají na jaře radost, že sluníčko více hřeje, že postupně taje led
a sníh, že začínají růst květiny a tráva, že se rodí mláďátka a že vše po zimě ožívá.
Jsou to také významné křesťanské svátky, zeptejte se rodičů, co to
znamená.
Předvelikonoční týden začíná květnou nedělí
KVĚTNÁ NEDĚLE- Na květnou neděli dávají lidé do váziček rozkvetlé větvičky vrby jívy,
kterým říkají kočičky. Natrhej větvičky vrby a dej je do vázy. Zkus přemýšlet, proč se jim říká
kočičky.
MODRÉ PONDĚLÍ- tento den se lidé oblékají do modrých barev.
Oblékni se do modrého oblečení a porozhlédni se, co všechno je
modré a večer to zkus vyjmenovat rodičům.
ŠEDIVÉ ÚTERÝ- Na šedivé úterý se doma uklízí, aby bylo o
Velikonocích čisto. Můžeš pomoci mamince při uklízení a
sám si v pokojíčku udělat pořádek ve svých hračkách.
ŠKAREDÁ STŘEDA - podle pověry by se tento den neměl nikdo
mračit, aby mu to nezůstalo po celý další rok. Nezapomeň
být celý den veselý.
ZELENÝ ČTVRTEK – Abychom byli po celý rok zdraví, měli
bychom tento den sníst něco zeleného. Pokus se společně
s maminkou nebo tatínkem uvařit nějakou zelenou dobrotu.
Co všechno je zelené?
VELKÝ PÁTEK – Na Velký pátek se má mluvit tiše a hodně odpočívat. Tento den
je kouzelný. Země se otevírá a ukazuje skryté poklady. Můžeš si zahrát s rodinou
hru s názvem „Přihořívá, hoří“. Určete si nějaký poklad (sladkost, kamínek…),
který tajně schováš, a ostatní hledají. Když se přibližují, říkej – „přihořívá“, když se
oddalují, říkej – „zima“, když naleznou, říkej – „hoří.
BÍLÁ SOBOTA – Na bílou sobotu se uklízelo a bílilo, kluci pletli karabáč, holky
malovaly vajíčka. Namaluj si nějaké vajíčko nebo si zkus s tatínkem uplést karabáč.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – V neděli na Boží hod se pekly velikonoční pokrmy
(mazance, chléb, beránci). Zkus s maminkou upéct také velikonoční dobrotu.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – Na Velikonoční pondělí pak kluci chodí
koledovat od domu k domu, říkají velikonoční básničky a každou dívku, malou i
velkou, poplácají karabáčem. Holky jim za to dávají barevná vajíčka.

JAKÉ JSOU TEDA SYMBOLY VELIKONOC?

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK – přináší dětem čokoládová vajíčka, které schovává
někde v bytě nebo na zahradě a děti je potom hledají. Tento zvyk je u nás
nový, přišel k nám ze zahraničí.

MALOVANÁ VAJÍČKA - KRASLICE – děvčata malují vajíčka, které potom
dávají chlapcům na Velikonoční pondělí. Krásně namalovaným vajíčkům
se říká kraslice.

KARABÁČ, NEBO TAKÉ POMLÁZKA – pletou chlapci z vrbového proutí.
Dívky na něj vážou barevné stuhy.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK – je to sladké
pečivo, které by nemělo chybět na žádném
velikonočním stole.

1.Vytleskej slova: Beránek, kraslice, pomlázka a zajíček a spočítej, kolik mají slabik.

ZNAKY JARA A ZIMY
2.V přírodě začalo jaro. Najdi, co si v obrázku zapomněla paní zima a vybarvi
jen to, co patří k jaru.

VELIKONOČNÍ CVIČENÍ S BÁSNIČKOU

Volám tě sluníčko, haló
Volám tě sluníčko, haló, haló (ruce k ústům, jako když voláme)
Tepla je na světě málo, málo (mneme si ruce, jako kdyže zahříváme)
Vylez a rozežeň mraky, mraky (ruce do vzpažení, mávání ze strany na stranu)
A já ti pomůžu taky, taky. (ukazujeme na sebe)

POHÁDKA – JAK ŠLO VAJÍČKO NA VANDR
Popros maminku, nebo tatínka ať ti přečte pohádku, sedni si a poslouchej.
Jedenkrát, už je to moc roků, asi tolik, co máš na ruce prstů a na hlavě vlásků,
usmyslilo si jedno vejce, že půjde na vandr. „Co tady budu pořád sedět ve tmě,“ řeklo si a hup z
kukaně na dvorek. Proklouzlo mezi tyčkami v plotě a rovnou na pěšinu, která vedla do světa.
Vesele se po ní kulilo, kolébalo se ze strany na stranu. Najednou se po louce vedle cesty s velikým
kejháním přihnala husa. „Kam jdeš, vajíčko?“ „Nechce se mi sedět v kukani,“ řeklo vajíčko. „A kam
se ženeš ty?“ „Hospodyně si usmyslila, že mě strčí do krmníku! Ale to by mě musela nejdřív
chytit!“ zakejhala husa. „Já s tebou půjdu do světa, vajíčko!“ „Tak pojď!“ A šly. Ráz a dva, ráz a dva,
napřed vajíčko, potom husa. „Haf, haf, kam tou cestou, kamarádi?“ zaštěkal na ně ze dvora pes
Alík. „Doma se nám nelíbí,“ povědělo vejce. „Jdeme do světa hledat štěstí,“ zaštěbetala husa. „To
já půjdu s vámi,“ rozhodl se pes. „Vám se doma nelíbí a mě se má líbit, když mě co chvíli bijí?“
Přeskočil zídku – byli tři. Ráz-dva, ráz-dva, ráz-dva, vykračovali si do světa. „Mňau, mňau, vemte
mě s sebou, přátelé,“ zamňoukalo našim vandrovníčkům někde nad hlavou. Všichni se podívali
vzhůru. V koruně hrušně uviděli kocoura, svítil na ně očima. „Jen pojď, bude nám veseleji,“ řekli
mu. Kocour seskočil ze stromu a byli čtyři. Ráz-dva, ráz-dva, levá-pravá, levá-pravá. „Méé, me-e-é,
poutníčci, kam jdete?“ zamečela koza, která se pásla na stráni. „Do světa hledat štěstí,“ povědělo
vajíčko za všechna zvířátka. „Pojď s námi!“ „Půjdu ráda, je mi tu samotné smutno,“ zamečela
rohatá koza. A cupy-dupy, už si to ťapala za kocourem. A bylo jich pět. Levá-pravá, ráz a dva, rázdva, ráz a dva… V tom se z roští vykutálelo na pěšinu bodlinaté klubíčko. Co je to? Vandrovníčci
sklonili hlavy a zkoumali tu zvláštní hračku zblízka. „Já jsem ježek,“ zapištělo to. „Prosím, vezměte
mě taky s sebou!“ „Proč bychom tě s sebou nevzali? Jen pojď s námi!“ řekla zvířátka. A bylo jich
šest. Levá-pravá, levá-pravá, rázovali pěkně jeden za druhým, až přišli k potoku. Bydlel tam pod
kamenem rak a ten se taky přidal k ostatním. A tak jich bylo dohromady sedm. První se kutálelo
vajíčko, za vajíčkem se kolébala husa, za husou poskakoval Alík, za Alíkem vykračoval kocour, za
kocourem ťapala koza, za kozou se šinul ježek a poslední klopýtal rak. Celý den vesele mašírovali
cesta necesta, až se octli v černém lese. To už byl večer a mezi větvemi vysokánských stromů
vyskakovaly hvězdy. Co teď? Tma jako v pytli a všude plno divných zvuků. Tam se ozvalo liščí
zaštěkání a tam zase zahoukání sovy. Někde něco prasklo, zapískalo, zašeptalo, jakoby se had
prosmýkl kapradím. Tady našim zvířátkům do smíchu nebylo. Tiskla se k sobě, srdíčka jim tloukla až
v krku, šinula se jen krůček za krůčkem, stále pomaleji, až se nakonec všichni bezradně zastavili.
„Kams nás to zavedlo, vajíčko? Co si počneme? Co když přijde vlk?“ ptala se ustrašená zvířátka. Ale
vejce neztratilo hlavu. „Kocoure, ty umíš šplhat po stromech - vylez tady na tu borovici a rozhlédni
se, kde uvidíš nějaké světlo,“ poroučelo. „Na tu stranu se dáme.“ Kocour vylezl až na vršíček
borovice. Rozhlížel se, rozhlížel – a najednou radostně zamňoukal: „Mňau! Jsme zachráněni! Vidím
světýlko!“ Tím směrem, co viděl světýlko, hodil borovou šišku. Slezl ze stromu a průvod zvířátek
vykročil za šiškou. Ale byla taková tma, že by se vandrovníčci daleko nedostali, kdyby je nevedlo
vajíčko. Byla to chytrá hlava, jen co je pravda! „Kozičko, ty jsi z nás nejvyšší, posaď si kocoura mezi
rohy, ať nám posvítí na cestu!“ Koza vzala kocoura mezi rohy, kocour svítil očima jak lucernami, a
hned to šlo líp. Netrvalo dlouho a před zvířátky se otevřela mýtina. Uprostřed mýtiny stála pěkná
chaloupka a vesele svítila všemi okénky. Zvířátka jimi nahlédla. Spatřila dvanáct loupežníků sedět
kolem dubového stolu. Mastili karty, až stůl praštěl, a nadávali jedna hrůza. Každý loupežník měl u

ruky korbel piva a hromádku zlaťáků, která se zvětšovala nebo zmenšovala podle toho, jak který
vyhrával nebo prohrával. Zvířátka se na sebe podívala. Co teď? „Třeba ti loupežníci nejsou hrozní,
jak vypadají, a nechají nás tu do rána přespat, aby nás vlk nesežral,“ povídá vajíčko. A opatrně, aby
se nerozkřáplo, zaťukalo na dveře. Ale kdepak loupežníci! Byli zabráni do své hlučné hry, že nic
neslyšeli. Po vajíčku zaklepala husa, po huse pes, pak rohatá koza a kocour, pak ježek a nakonec
rak. Ale zase marně. Dveře byly zastrčené na petlici! „Mám nápad,“ řeklo vajíčko. „Huso, vyleť na
střechu, vlez do chaloupky komínem a pak nám odstrč petlici!“ Střecha chaloupky byla nízká, a tak
se husa snadno doplácala ke komínu a tam šup do černé díry, projela jí jako kominická štětka.
Zvířátka zatím nakukovala do oken, co se bude dít. Nečekala dlouho. Ve světnici se rozletěla dvířka
od kamen a vyvalil se z nich, rovnou mezi loupežníky, velikánský oblak sazí. Ti najednou vypadali! A
jako když do nich střelí, vyletěli ze stoliček, i stůl při tom převrátili, takže se všechno, co na něm
bylo, korbele i peníze, rozsypalo po podlaze. Každý z těch umouněných chlapíků si najednou
myslel, že se octl mezi čerty. A to ještě nestačilo. Za oblakem sazí se z kamen vyhrnulo cosi
křídlatého a strašně černého s velkým kejháním doprostřed světnice. Nepřeju vám vidět, jak to
vypadá, když takoví vousatí rabijáci, rošťáci a karbaníci zničehonic ztratí hlavu. Zakopávali o sebe,
váleli se jeden přes druhého, tloukli se, ječeli, až se domeček otřásal v základech. Konečně se huse
podařilo odstrčit petlici a všichni se horempádem vyhrnuli ven. Kdyby se zvířátka dala, snad by je ti
docela splašení loupežníci nadobro ušlapali. Jenže zvířátka si věděla rady: koza nabírala jednoho
darebu za druhým na rohy a házela je za sebe. Tam stál ježek, a tak se každému zdálo, že je čert
nejdřív napíchl na vidle a potom hodil do hřebíků. Kocour se statečně oháněl drápky, jak sekal, tak
sekal, z chlapíků lítaly cucky. Ani psík se nenechal zahanbit, leckterá loupežnická nohavice mu
zůstala v zubech. A nakonec tam byl ještě rak a ten pracoval klepety jako nůžkami. Chudák, kdo se
mu dostal na dosah! A vajíčko? To nemá ani zuby, ani drápky, tak jen sedělo na větvi a
povzbuzovalo kamarády pokřikem. „To se snad samo peklo otevřelo,“ mysleli si loupežníci. A jak se
kterému podařilo vyklouznout ze spárů bojovných zvířátek, vzal nohy na ramena a jen se za ním
zaprášilo. Loupežníci se rozběhli po lese a bůhvíkde se až zastavili. Jisté je, že od těch dob o nich už
nikdo neslyšel. Snad se v tom hlubokém lese poztráceli a dodnes tam někde bloudí každý sám,
dodnes si tam někde foukají na modřiny. Ale spíš se zdá, že se dali na dobrou cestu a stali se z nich
dřevorubci. A jak bylo s našimi vandrovníčky? Dobře s nimi bylo. Nastěhovali se do opuštěné
chalupy a hospodařili tam spolu. Vajíčko se kulilo kolem plotny, husa se starala o vodu, pes hlídal a
chodil pro dříví, kocourek dbal o pořádek, koza obstarávala mléko, ježek se vrtal v zahrádce,
pěstoval jabloně, rak stříhal, šil, zašíval. Bylo jim tam spolu veselo, a že jeden druhému pomáhali,
měli všechno, co taková chasa potřebuje. A na dveřích tam měli viset zvonec a naší pohádky je
konec.

3.Odpověz na otázky:
1. Kam se vypravilo vajíčko?
2. Která zvířátka šla s vajíčkem na vandr?
3. Koho viděly zvířátka v chaloupce?
4. Jak to s vajíčkem a zvířátky dopadlo?
Můžeš se podívat na pohádku o krtkovi a vajíčku:
https://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8 –odkaz zkopírujte

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY
Ještě jedna dobrá rada. Čeká vás mnoho úkolů, při kterých budeš potřebovat tužku
a pastelky. Aby Tě nebolela ruka, posíláme návod a video, jak správně držet tužku,
nebo pero. Není to tak jednoduché, ale Ty to zvládneš.
PODÍVEJTE SE NA VIDEO- odkaz zkopírujte:
https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKY

JARNÍ PÍSNIČKA
4. Zazpívej si písničku „Na jaře“ a pusť si k tomu hudbu, ať Ti to lépe jde.
Písničku můžeš doprovázet tleskáním, pleskáním nebo hopskáním.
https://www.youtube.com/watch?v=C_jhzEe0ewE – odkaz zkopírujte

TAK JAK TO VLASTNĚ BYLO? BYLO PRVNÍ VAJÍČKO, NEBO SLEPICE?
5. Prohlédni si obrázky a povyprávěj děj. Obrázky si můžeš rozstříhat, vybarvit a
poskládat podle děje.

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ- na procvičení ruky
6. Vše tečkované obtáhni tužkou a vybarvi všechna kuřátka.

VELIKONOČNÍ POČÍTÁNÍ
7. Spočítej vajíčka v každém košíčku a vybarvi obrázek, kde je nejvíce vajíček.

8. Podívej se na vajíčko, jaký má tvar? Vajíčko je oválné. Rozhlédni se,
má něco v pokojíčku u Tebe podobný tvar?

POKUS S VAJÍČKEM
9. Vajíčko má pevnou skořápku. Udělej si pokus a můžeš si vyrobit z obyčejného
vajíčka vajíčko gumové.

Co potřebuješ?
K pokusu budeš potřebovat syrové vajíčko, sklenici, misku nebo tácek na přikrytí
sklenice a ocet.
Do sklenice vlož vajíčko a zalij ho octem. Sklenici přikryj miskou, aby se pach octa
nerozšířil po celé místnosti. Po několika minutách můžeš vajíčko zkontrolovat.
Nejdřív se na vajíčko podívej skrz skleničku, co vidíš?
Počkej do druhého dne a vyndej vajíčko z octa. Má vajíčko skořápku?

Co můžeš pozorovat?
Chvíli po vložení vajíčka do octa můžeš pozorovat, jak vajíčko začnou obalovat
vzduchové bublinky. Když necháš vajíčko v octu do druhého dne, obvykle skořápka
úplně zmizí nebo zůstane pouze na několika málo místech. Když vajíčko vrátíš zpět
do octa a ještě několik hodin počkáš, skořápka zmizí úplně. Celé vajíčko bude kryto
pouze pružnými blanami, které mohou snadno měnit tvar, ale pozor, stejně snadno
se mohou také protrhnout. Vajíčko opatrně vyndej a vyzkoušej, že se dá
deformovat.
https://www.youtube.com/watch?v=omOXc1XoAQ0 – odkaz zkopírujte

VELIKONOČNÍ BÁSNIČKY
10. Zopakuj si velikonoční básničku, tuto určitě znáš a nauč se novou.

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

Nová básnička pro holky
Kropenatá slepička, snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Nová básnička 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 TVOŘENÍ (kuřátko, zajíček, beránek)
Kuřátko - Prstová loutka

Odkaz kuřátko:https://www.primanapady.cz/clanek-30080-velikonocni-kuratkoprstovy-manasek-pro-deti-0 – odkaz zkopírujte

Zajíček
Potřebujete: Roličku od toaletního papíru,
barevné papíry, lepidlo, knoflík, nůžky.

Ovečky
Potřebujete:
Papírový talíř,
nebo tvrdý bílý
papír, vatu,
lepidlo, tmavý
papír.

BARVENÍ VAJÍČEK
Nezapomeňte si s maminkou nabarvit vajíčka, a ne jenom holky, kluky to bude bavit
určitě taky. Maminky znají mnoho způsobů, jak vajíčka pěkně nazdobit. My
přidáváme ještě pár nápadů:

Barvení vajíček pomocí rýže
Co budete k barvení vajíček pomocí rýže potřebovat:
o
o
o
o
o

Vajíčka
Rýži
Tekuté barvy
Ubrousky
Uzavíratelné misky

Jak budete při barvení postupovat:
o
o
o
o
o
o
o
o

Uvařte vejce natvrdo
Otřete pak vajíčka ubrouskem úplně dosucha
Do uzavíratelné misky dejte neuvařenou rýži
Přikápněte k ní zhruba 20 kapek barvy
Nyní uzavřete misku a protřepáním promíchejte rýži s barvou
Podle toho, kolik barev potřebujete, si připravíte i konkrétní počet misek
s obarvenou rýží
Teď už jen vložíte vejce do misek s barevnou ráží a opatrně protřepete
Výsledek je hotov a můžete dozdobit dle vlastní fantazie

Jednoduché jsou také vajíčka s osením, nebo řeřichou.

MILÉ DĚTI, PŘEJEME VÁM PŘI TVOŘENÍ I PLNĚNÍ ÚKOLŮ
HODNĚ ZÁBAVY.
UŽIJTE SI SPOLEČNĚ HEZKÉ VELIKONOCE.
AHOJ PŘÍŠTĚ!
PANI UČITELKY KÁŤA, KATKA

