Vážení rodiče a milé děti z modré
třídy,
opět Vás všechny moc zdravíme. Doufáme, že úspěšně zvládáte
úkoly, které pro Vás vytváříme. Máme zde další na týden od 22.3. –
26.3.
Tento týden se budeme věnovat Velikonocům a téma se nazývá
„Zajíček šel koledovat“.
Pracovní listy jsou pro předškoláky povinné. Vypracované nám je předáte po návratu do MŠ.
Básničky, písničky, povídání o Velikonocích, výtvarné činnosti, pohádky, cvičení jsou spíše
pro inspiraci. 
Pokud budete chtít s něčím poradit, napište na e-mail skolkabarevna@seznam.cz, moc rády
Vám pomůžeme.
Mnohokrát děkujeme za krásné fotky, které nám posíláte. Dělají nám obrovskou radost. Potěší
nás, když budete zasílat další z Vašeho domácího tvoření.

Moc na Vás myslíme, opatrujte se a mějte se krásně! 

Vaše paní učitelky Lenka a Kamila

Zajíček šel koledovat
Nové poznatky, rozvíjení poznání
-

Rozhovory s dětmi o Velikonocích (svátky jara)
Poznávání velikonočních tradic a zvyků
Seznámení se symboly Velikonoc (beránek, zajíček, vajíčka, pomlázka)

Procvičujeme logopedii:
-

Slepičky zobou zrní – špička jazyka za horní řezáky (kopeček) – ťuká – poté přidáme
zvuk – na, na
Pes – haf, haf, haf – horními zuby lehce stisknout spodní ret
Kůň – ihahá, ihahá – střídáme široký úsměv – zuby lehce skousnout a maximální
rozevření úst
Kráva – búbúbú – rty vytvoří malý kroužek
Ovce – bébébé – rty stisknout pevně k sobě a roztáhnout k mírnému úsměvu
Husa – gagaga – špička jazyka se sklání dolů a posune se mírně dozadu
Kachna – kač, kač, kač – zuby se přiblíží k sobě, rty se našpulí

-

Králík – mic, mic, mic – jazyk je opřený za dolními řezáky, rty se roztáhnou do úsměvu

-

Můžeme zkusit připojit i pohyb 
Slepice – kokodák – otáčení ve stoje na místě s mírným upažením
Kohout – kykyryký – sepnuté ruce nad hlavou – hřebínek

Procvičujeme sluchové vnímání:
-

Rozklad slova na hlásky, např. p-e-s, v-l-k, m-á-m-a

Nesmíme opomenout ani prostorovou orientaci:
-

Poznávání pravé a levé strany (předškoláci)

Básnička
Zajíčkova koleda
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na dvorečku za potokem
mám já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.

Písničky
Pásla ovečky
-

Písničku naleznete pod následujícím odkazem
https://www.youtube.com/watch?v=u0CH5o_by7A

Běžela ovečka
-

Zazpívejte si i tuto písničku 
https://www.youtube.com/watch?v=ycGqNwYt3lE

Povídání o Velikonocích (tradice, symboly, pranostiky…)
-

Přečtěte si zajímavosti o Velikonocích a popovídejte si o nich s dětmi 

Podle tradice začíná příprava na Velikonoce 40 dní před nimi, a to půstem (lidé určitou dobu
nejí různé druhy potravin, např. maso, sladkosti, nepijí alkohol a celkově omezí jídlo, může to
ovšem znamenat i vzdání se různých druhů zábav a čehokoliv, co je v životě postradatelné).
Květná neděle zahajuje nejdůležitější období Velikonoc – pašíjový týden. Tato neděle se též
může nazývat Smrtná. Lidé v tento den totiž vynášeli Moranu, která je symbolem smrti, v tomto
případě zimy. Tím definitivně končí zima, začíná jaro a probouzí nový život. Morana byla
ženská postava, kterou vytvořila děvčata ze slámy, starých větví, roští a uschlé trávy. Poté ji
oblékla do starých obnošených šatů a na krk jí dala náhrdelník z vaječných skořápek nebo
prázdných hlemýždích ulit. Někde se nosila na rukou, jinde ji nasadili lidé na tyč. Většinou ji
odnesli za vesnici, zapálili a hodili do vody.
Poté následuje Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa. V tento den by se neměli lidé
mračit, jinak jim to zůstane po celý rok. Následně je Zelený čtvrtek, na který by se mělo sníst
něco zeleného (špenát, hrách, kopřivy…). Důležitý je Velký patek, kdy byl ukřižován Ježíš
Kristus, pak Bílá sobota a Boží hod velikonoční. Nakonec je Velikonoční pondělí, na které se
chodí s pomlázkami na koledu. Chlapci šlehají dívky, aby byly zdravé a krásné. Kluci za to
dostanou od holek obarvená vajíčka. Více o pašíjovém týdnu si řekneme v příští distanční
výuce. 

Symboly Velikonoc
Beránek
Jeho spojení se svátky jara a oslavami nového života pochází již z dávných dob. Představuje
čistotu, nevinnost a poslušnost.

Vajíčka
Jsou symbolem zrození, protože se v nich rodí nový život (malí ptáčci). Darované vajíčko
znamenalo pro člověka, který jej dostal, kouzelnou sílu. Vajíčka byla zdobena, pokud měla být
někomu dána. Nejstarší kraslice byly červené a vždy syrové (vařením ztrácely kouzelnou moc).

Pomlázka
Podle tradice budou dívky po vyšlehání od chlapce mladé a krásné jako jarní proutky. Muž za
to od ní dostává na oplátku vajíčko. Po poledni se může otočit a kluci jsou od holek šleháni
nebo poléváni vodou. U nás se plete z mladých vrbových větviček. V různých krajích nazývala
odlišně, např. tatar, žíla, korbáč, šlahačka atd.

Zajíček
Tento symbol se k nám dostal z Německa, zde podle tradice nosí dětem vajíčka, nejlépe
čokoládová. Často se vyskytoval u domů, a tak lidé začali věřit, že je roznáší. Zajíček znamená
život a štěstí.

Pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
Na Boží hod prší, sucho úrodu vysuší.

Pohádky
-

Zde si můžete přečíst malovanou pohádku z časopisu „Sluníčko“ (rodiče budou
předčítat text a děti říkat nahlas jednotlivé obrázky) a podívat se na jiné inspirativní
pohádky 

Další zajímavé pohádky
-

-

„Příběhy včelích medvídků“
https://www.youtube.com/watch?v=lGfvVSRAc1g
„Chaloupka na vršku – Jak píšťalka pomohla“
https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMv
Vs-IATL3ioiZuJ&index=4
„Pohádky z mechu a kapradí – První jarní pochutnání“
https://www.youtube.com/watch?v=OxtEmFh5uGw

Pohybové hry a cvičení
Zajíček
Vyletěla včelička
(běh na místě)
polekala zajíčka.
(poskoky snožmo)
Zajíc běží co má sil,
(běh v prostoru)
jako kdyby závodil.
Když se trochu vzpamatoval,
(stoj na místě, otáčíme hlavou do stran)
do nory se radši schoval.
(dřep)
Ještě teď mu v hlavě zvoní,
(dřep, kýváme hlavou jako zvon)
a přemýšlí, kdo ho honí.
(dřep, přemýšlíme)

Pohybové písničky
-

-

„Fíha tralala – BUM BÁC“
https://www.youtube.com/watch?v=_obIgcL2gg8
„Míša Růžičková – Sloník Toník“
https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo&list=PLdtWVk9ExYhC3q3gtDP6
aYv6z4gL9d6Bm
„Míša Růžičková – Banafon“
https://www.youtube.com/watch?v=2EbK6BKvll0
„BibiBum – Ptačí tanec“
https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

Výtvarné a tvořivé činnosti
-

Tento týden také přicházíme s výtvarnými nápady, vyzkoušejte si vytvořit různé
výrobky s velikonoční tématikou podle instrukcí na obrázcích 

-

Zkuste si vyrobit vajíčko, můžete si ho vymalovat vodovými barvami, polepit kousky
krepového nebo barevného papíru, případně vybarvit pastelkami…(vytvořte si ho podle
své vlastní fantazie, opět doporučujeme šablonu vytisknout na tvrdý papír )

-

Vypěstujte si tradiční velikonoční osení (viz níže) 

-

Nejdříve budete potřebovat osení (pšenice, ječmen nebo žito), dále misku nebo květináč
a zeminu. Nasypte do květináče dostatečné množství hlíny a trochu urovnejte. Poté dejte
na hlínu jednotlivé obilky (semínka) těsně vedle sebe, aby bylo osení pěkné husté.
Následně naneste další vrstvu hlíny (zhruba 2 cm), aby mělo stabilitu a směřovalo co
nejvíce vzhůru. Osení položte na okno nebo na světlé místo a občas zalijte (nesmíte
ovšem přelévat). Budeme moc rády, když nám zašlete fotky dětí s osením. 

Pracovní listy
Dokresli kuřátka a obrázek vybarvi:

Pomoz zajíčkovi najít cestu ke koši s vajíčky a obrázek vybarvi:

Dokresli geometrické tvary podle linií a pojmenuj:

Vystřihni obrázky, nalep do správné tabulky a vybarvi:

Omalovánka 

Omalovánka 

