Milí rodiče,
Všechny Vás i malé žluťásky
zdravíme. Doufáme, že se máte
moc dobře a všichni jste
zdraví. Moc na Vás myslíme! ☺
Velikonoce jsou již za rohem, a proto Vám zasíláme
pár tipů a nápadů pro tyto dny. Pro tentokrát Vám
zasíláme přípravu na oba velikonoční týdny (22.3.4.4.), takže příprava je rozsáhlejší a dělí se kreativní a
úkolovou část (jediná část pro předškoláky povinná,
kromě omalovánek). Poslední velikonoční přípravu
zašleme před velikonočním pondělím a bude
zaměřená na koledování. Budeme moc rádi, když nám
výsledky Vašeho snažení zašlete na náš školkový email.
Krásné a pohodové dny!
Paní učitelky ze žluté třídy

Přejeme Vám klidné a pohové prožití velikonočních svátků!

Velikonoční dekorace - Jak zasít osení
Osení vyroste do krásné zelené dekorace okolo
deseti dnů od výsevu. Vše záleží na pokojové
teplotě. Čím vyšší teplota v místnosti, tím rychleji
raší a roste. Osení nezasívejte dříve, jinak bude
přerostlé a začne přepadávat přes okraje. K
výsevu je třeba obstarat pšenici nebo ječmen. Při
nákupu v prodejně se zdravou výživou si dejte
pozor, aby semena nebyla tepelně upravovaná,
jinak bude veškerá vaše snaha marná. Směs na
velikonoční osení stojí okolo deseti korun. K
semínkům si pořiďte zahradní zeminu a misku či
košík, kde chcete dekoraci založit
Jak se starat o osení?
Čerstvě vysázená semínka dobře zalévejte tak,
aby byla stále vlhká, ale zároveň neplavala nebo
nehnila ve velkém množství vody. Osení udržujte v
teple a na světlém místě. V případě, že rychle
roste, přemístěte ho na chladnější, ale světlé
místo.
Dobrá rada: Pokud jste na zasení zapomněli a do
Velikonoc zbývá méně než 10 dní, semena
namočte. Nabobtnají a rychleji vyklíčí. Pro hustší
a pevnější porost je dobré mističku odnášet na
noc do chladna. Obilíčko bude pevnější a udrží
větší dekorace.
Velikonoční osení - snězte ho!
Pokud trpíte jarní únavou a jarní depresí, využijte
velikonoční dekoraci jako ozdravný a prevenční
prvek. Řeřichu si dopřejte v salátu nebo jen tak
nasekanou na krajíčku chleba s máslem. Dokonce i
osení z ječmene se dá zužitkovat. Lístky je možné
rozmixovat a konzumovat je k snídani. Zelená
velikonoční dekorace v sobě ukrývá minerály,
vitaminy a koenzym Q10, který, jak je známo,
pomáhá k mladistvému vzhledu.
Netradiční dekorace z velikonočního osení.
Pro jedinečnou dekoraci použijte na výsev
skleněnou hlubokou nádobu. Dobře zafunguje,
když k němu zasadíte nějaký hyacint či jinou jarní
voňavou květinu.

 PEČU, PEČEŠ, PEČEME…☺

Velikonoční zajíček
1 forma na zajíčka
Doba přípravy: 45 minut
Ingredience:
1 vejce
50 g třtinového cukru
1 bio vanilkový cukr

Postup:

kůra z 1 bio citronu

1. Troubu nechte předehřívat na 180 °C. Vyšlehejte
vejce s cukry, přidejte kůru z citronu, smetanu a
prošlehejte. Postupně přidávejte přesátou mouku a
prášek do pečiva. Utřete těsto.
2. Formu na zajíčka vymažte olejem a vysypte
polohrubou moukou. Těsto nalijte do formy,
přiklopte a pečte asi 30 minut. Že je uvnitř zajíček
upečený poznáte tak, že půjde vrchní část snadno
odklopit. Případně použijte špejli.
3. Upečeného zajíčka nechte ve formě na roštu
vychladnout, poté opatrně vyklopte. Ozdobte jej
mašlí a neste na stůl!

120 ml smetany ke
šlehání (33%)
120 g hladké špaldové
mouky
1 lžička prášku do pečiva
olej na vymazání formy
polohrubá mouka na
vysypání formy
TIP:

Zkuste v receptu částečně nahradit špaldovou mouku
žitnou, má lehce oříškovou chuť, která se k velikonočnímu
pečení hodí. Můžete přidat i sušené ovoce nebo část těsta
nahradit kakaovým. Stačí, když si část těsta dáte stranou a
smícháte s 1 lžící holandského kakaa.

Velikonoční linecké cukroví
Tradiční linecké cukroví nemusí být jen u Vánočního stolu. Oblíbené
těsto se skvěle hodí k vykrajování nejrůznějších tvarů a proto se
směle pusťte do zajíců, vajíček a kuřat. Ozdobte je moučkovým
cukrem se špetkou potravinářského barviva, budou vypadat
fantasticky!
INGREDIENCE :
300 g hladké mouky
200 g změklého másla
100 g moučkového cukru
2 žloutky
citronová kůra
meruňková marmeláda s kapkou rumu na spojení
moučkový cukr se špetkou potravinářského barviva na posypání

POSTUP:
Všechny suroviny smíchejte a vypracujte tuhé těsto. Dejte
vychladit do lednice alespoň na 2 hodiny. Těsto vyválejte na
tloušťku cca 4 mm. Vykrajujte různé tvary a na plechu
vyloženém pečícím papírem pečte 10-15 minut při 160°C.
Nechte zcela vychladnout. Hotové slepujte marmeládou a
ozdobte obarveným moučkovým cukrem.

Máslový kynutý věnec (nebo mazanec)
Tohle pečení se obvykle odehrává už během Bílé soboty, ale uvidíte, jak budete
stíhat. Každopádně, není to těžké a s pletením vám klidně mohou pomoct i děti.
Přece nejde o dokonalost, ale o to, že jsou máslové věnce pečené od vás a s
láskou. Provoněná kuchyň už je jen bonus.
Velikonoční kynuté věnečky
(Asi 4 věnečky)
Doba přípravy: 2 hodiny
Ingredience:
250 ml plnotučného mléka
30 g čerstvého droždí
100 g třtinového cukru
1 bio vanilkový cukr
2 žloutky + 1 celé vejce na potření
110 g másla
špetka soli

Postup: Část vlažného mléka smíchejte s rozdrobeným
droždím a 1 lžící z odměřeného cukru. V teple nechte vzejít
kvásek. Mezitím utřete žloutky se změklým máslem a cukry v
pěnu. Přidejte vzešlý kvásek, zbývající vlažné mléko, sůl a
přesátou mouku. Uhněťte pružné, hladké těsto. Přikryjte čistou
utěrkou a nechte v teple hodinu kynout. Těsto musí
zdvojnásobit svůj objem. Poté do těsta zapracujte pár
nasekaných brusinek, část celých si nechte stranou. Těsto na
pomoučněném válu rozdělte na čtyři díly, ty zase každý na 3
díly. Upleťte copy, na konci je k sobě zapleťte a doprostřed
dejte skořápku od vajíčka. Troubu předehřejte na 180 °C.
Věnečky přendejte na plechy (na jeden plech se vejdou 2
věnečky). Nechte ještě chvilku kynout. Poté je potřete
vyšlehaným vejcem a ozdobte zbývajícími brusinkami. Věnečky
pečte dozlatova, asi 20 minut. Průběžně je ještě můžete potřít
vyšlehaným vejcem. Po upečení je nechte vychladnout, opatrně
vyndejte skořápky, ozdobte vejcem uvařeným natvrdo a
posypte moučkovým cukrem.

500 g hladké mouky (může být i
hladce namletá špaldová mouka)
+ na podsypání 2 hrsti nasekaných brusinek
uvařená vejce na ozdobu
moučkový cukr na posypání

 TIP: Místo brusinek můžete použít i
rozinky. Nebraňte se ani plátkům
mandlí a do těsta přidejte kůru z
bio citronu.

 Výroba dekorace – zajíčka ze starého květináče či kyblíku, misky
nebo hrnečku. Na uši můžete použít barevný papír a kousek
slámy či jutového provázku, který můžete využít i na fousky.
Lepíme nejlépe tavnou pistolí, ale můžete využít to, co máte
doma. Vše je jen na Vaší fantazii. ☺

 Tak trochu jiné malování ☺
K této technice není co dodat, je velice jednoduchá – stačí špendlík, papír a nejlépe nějaká měkčí
podložka a může se tvořit! Kdo si nevěří, může si obrázek překreslit tužkou a poté „vypichovat“ nebo
můžete společnou týmovou prací vymyslet veledílo. ☺

 Nejen kaše, ale také razítka můžou být z brambor ☺

 Také si něco vytvoříme…

 A přichází trocha těch úkolů…
…ale nejprve si procvičíme prstíky, aby nám to šlo lépe od ruky! ☺

 PRÁCE S POHÁDKOU

 Spojování špejliček/párátek pomocí hrášku
nebo kukuřice – tento úkol procvičuje
jemnou motoriku, ale také geometrické
tvary. Dobře víme, že naši kluci i holky
jsou velice šikovní na stavení, proto
máme pro vás výzvu - vyhlašujeme
soutěž O NEJVĚTŠÍ STAVBU z těchto
surovin! Prosím, výtvory nám posílejte na náš školkový e-mail,
poté proběhne výběr a odměna Vás také nemine! Těšíme se!

- vybarvi jen ty slepice, které se dívají doleva

-

slepovačka/skládačka „Kohoutek“ – doporučujeme vytisknout na tvrdší papír

 Po práci legraci – za odměnu – hraje celá rodina ☺

