Milé děti a rodiče,
posíláme Vám krásný jarní pozdrav stále do vašich domovů. Vypadá to, že ještě chvíli musíme
vydržet, než se uvidíme. Víme, že doba není lehká, jsou zavřená i papírnictví, tak bychom
Vám rády aspoň trochu ulevily. A to tak, že výtvarný materiál a pracovní listy si mohou rodiče
dětí s povinnou předškolní docházkou vyzvednout v úterý 30.3.2021 od 8:00 -10:00 hod v MŠ.
Hotové obrázky, výrobky jak už víte, buď vyfotíte a pošlete na školní email nebo přinesete po
otevření školky. Může se zdát, že úkolů je hodně, ale máme odezvu od rodičů, že si děti přejí
více činností, což nás těší. Proto dáváme tedy více úkolů pro aktivnější děti. Není povinné
splnit všechny. Chápeme také vaši situaci, že nemáte doma jen jedno dítě a musíte se věnovat
i svým povinnostem. Přejeme Vám pevné zdraví, nervy, pohodové dny a příjemné prožití
Velikonoc.

S prvními slunečními paprsky, s prvním petrklíčem, kaţdé jaro slavíme významný
křesťanský svátek – Velikonoce. Pro většinu dnešních dětí jsou velikonoční svátky spojeny
s barvením vajíček, sháněním pěkné pomlázky. Pro kluky jsou moţná i příleţitostí zajít za
kamarádkami a našlehat jim pomlázkou. Proč se ale Velikonoce slaví? Jsou to nejvýznamnější
křesťanské svátky, které jsou spojeny s umučením a zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. Ale
zároveň jsou oslavou příchodu jara a nového ţivota. Velikonoce jsou pohyblivé. To znamená,
ţe kaţdý rok připadají na jiné datum. U nás se Velikonoce obvykle omezují na neděli a
pondělí velikonoční. Většina dnů posledního týden před Velikonocemi je spojena s bohatou
lidovou tradicí, s různými zvyky a pověrami. A my si spolu některé připomeneme.

Škaredá středa
Kdo se na Škaredou středu zamračí, bude se mračit po celý rok, a proto je zakázáno se mračit.
V tento den se začínají malovat vajíčka.

Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek se dodrţoval přísný půst. Povolené bylo jen bezmasé jídlo, jedla se
především zelenina a polévky z jarní zeleniny.
Pro dodrţení tradice si dnes můţete uvařit špenát :o))
Velký pátek
Křesťané proţívají velký smutek. Tento den se nesmělo hýbat zemí, proto se nekonaly ţádné
práce na poli. Před východem slunce se lidé omývali v potoce, aby byli po celý rok chráněni
před nemocemi.

Bílá sobota
Na Bílou sobotu se převáţně spojoval úklid celého domu. A říkalo se, ţe se vracely zvony
z Říma.
Proto i ty můţeš mamince pomoci s nějakými drobnými domácími pracemi. Jistě bude za
pomoc velmi ráda.

Neděle – Boží hod velikonoční
V tento den je zakázáno pracovat a celá rodina se schází slavnostního stolu, kde se rovným
dílem rozděluje vařené vejce. Pokud by někdo z rodiny zabloudil, stačí , aby si vzpomněl,
s kým jedl vejce, a bezpečně se vrátí domů. Pak všichni jedí to nejlepší, co maminka připraví.
Velikonoční pondělí
Je s ním spojeno nejvíce zvyků a tradic. Chlapci chodí na pomlázku za děvčaty a čerstvými
metlami s barevnými pentlemi (pomlázkami) z nich vyhánějí nemoci. Vyšlehaná děvčata je za
to odměňují zdobenými vejci – symboly budoucího ţivota (z vajíček se líhnou kuřátka).
Chlapci, nezapomeňte vyšlehat maminky, sestry, babičky, a pokud situace dovolí, tak určitě
zajděte na své kamarádky. Holky se budou určitě těšit :o)))
Něco málo jste se dozvěděli, proč Velikonoce slavíme a jaké tradice dodrţujeme.
K Velikonocím patří také symboly, zkusíš uhodnout jaké?
Ano, ano správně, uţ to slyšíme. Správně, dobře známá je pomlázka, zajíček, beránek a
hlavně malovaná vajíčka. Kdo z vás, děti, ale ví, proč tomu tak je?

Beránek -jeho spojení se svátky jara a oslavami zrození nového ţivota pochází jiţ z dob, kdy
naši předkové ţili jako kočovní pastevci se svými stády ovcí a koz.
Vajíčka -protoţe se z nich rodí nový ţivot, malí ptáčci, byla jiţ od nejstarších dob symbolem
zrození. Kdo dostal vajíčko, dostával s ním i jeho kouzelnou ţivou sílu. Vajíčka určená
k darování byla zdobena.
Pomlázka - na jaře rašící větvičky a proutky symbolizovaly rozkvět nového ţivota. Šlehání
vrbovými proutky mělo ţenám, jako matkám, předat plodivou sílu znovu se probouzející
přírody. U nás se pomlázka nazývá třeba tatar, ţíla, korbáč či šlahačka.
Zajíček -byl symbolem chudoby, skromnosti, pokory a sebeobětování. Zvyk vyprávět dětem,
ţe jim velikonoční zajíček přináší vajíčka, k nám přišel z Německa.
Maminka, tatínek nebo i třeba i starší sourozenec vám teď jistě tyhle informace přečetli a my
si některé tradice, zvyky či symboly nakreslíme, namalujeme, vytvoříme apod.

1) Malá pohádka pro zvídavé děti
PROČ NOSÍ ZAJÍC VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
Před dávnými a dávnými lety, kdy všechna zvířátka ještě ţila v přátelství a svornosti, obydlí
lišky, vydry, opičky a zajíce spolu těsně sousedila. Jednoho dne se vydala vydra k řece, aby si
obstarala něco k jídlu. Na břeh našla v písku sedm svázaných ryb. Nejspíš je tu ztratil nějaký
rybář. Vydra třikrát hlasitě volala, ale protoţe se nikdo neozval, snědla lahůdku sama. Kdyţ si
hledala oběd liška, zabloudila do opuštěné chaloupky dřevorubce. Našla tam za komínem pár
pěkných kousků šťavnaté zvěřiny. Poctivě volala domácí obyvatele, ale nikdo se jí neozval.
To se ví, ţe tedy neváhala a voňavou pečínku slupla. Opička si zase pochutnala na báječně
zralých banánech, jenom zajíc poskakoval sem a tam a nic jiného neţ pár stébel trávy nenašel.
V tu dob zrovna napadlo milého pánaboha, ţe zavítá na zem a podívá se, jak si tvorové, kteří
na ní ţijí, vzájemně pomáhají. Přestrojil se tedy za pocestného a vydal se pěšky na zem.
Potkal vydru, podíval se na ni prosebně a ona mu ochotně nabídla rybu, protoţe sama jiţ
neměla hlad. Převlečený pánbůh jí poděkoval a řekl, ţe příště přijde zas. Stejně se mu vedlo i
s liškou a opičkou. Nakonec potkal zajíce. I jeho pěkně poprosil o jídla a zajíc řekl: ,,Rád
bych tě pozval k obědu, ale nemám nic jiného neţ drobnou travičku. Tou by ses nenasytil,
proto sněz raději mě.“ To pánaboha dojalo a řekl zajíci: ,,Protoţe máš dobré srdce, budeš
lidem nosit radost. Zítra slaví po dlouhé zimě krásné svátky jara – Velikonoce. Budeš jim tedy
kaţdým rokem o těchto svátcích přinášet velikonoční vajíčka. Ve vajíčku je skrytý ţivot a
vajíčka od tebe lidem připomenou, ţe na jaře se všechno probouzí a vše oţívá“.

Otázky pro posluchače
-

která zvířátka z velikonoční pohádky jste si zapamatovali? namalujte je, nebo
nakreslete
o kterých zvířátkách umíte zazpívat písničku?
kde tato zvířátka ţijí? (vydra u řeky, liška v lese, …)
na jakém jídle si zvířátka pochutnala (na rybách, pečínce,…)
proč k jarnímu svátku patří vajíčka? (ve vajíčku je skrytý ţivot mláďat, která
přicházejí na svět hlavně na jaře, kdy se všechno probouzí a oţívá)
proč nosí vajíčka velikonoční zajíc (podle velikonoční pohádky nabídl prosícímu
pocestnému, převlečenému pánubohu, k jídlu raději sám sebe, kdyţ neměl ţádné jídlo
k obdarování)

2) Říkanka, kterou se můžete naučit
PŘI BARVENÍ VAJÍČEK,
NAVŠTÍVIL MĚ ZAJÍČEK.
POMLÁZKU MĚL AŢ PO UŠI,
ZAJÍČKOVI PĚKNĚ SLUŠÍ.
MAŠLIČKAMI ZDOBENOU,
Z PROUTÍ PĚKNĚ PLETENOU.
NAŠLEHAL MĚ MALIČKO,
DOSTAL ZA TO VAJÍČKO.

3) Říkanka s pohybovým vyjádřením
BLEŠÍ KOLEDA z Valašska

BEN, BEN, BEN,

3 rytmické podupy

VŠECHNY BLECHY VEN!

pleskání o stehna v rytmu pravidelných osminek ( slabiky )

A VAJÍČKA DO KOŠÍČKA

tleskání v rytmu pravidelných osminek,
4x pravou dlaní o levou a 4x opačně

SEM, SEM, SEM!

3x duté tleskání dlaněmi s propletenými prsty tzv. mušličky

4) Slalom s vajíčkem

-

k této aktivitě budeš potřebovat lţíci, vyfouknuté vajíčko (odváţlivci vyfukovat
nemusí :o)) ) , nějaké předměty, z kterých si uděláš slalom
úkol je jednoduchý, připravíš si slalom, který bude mít start a cíl, na lţíci si dáš
vajíčko a pokusíš se s ním projít slalomem ze startu do cíle

další návrhy na pohybové aktivity:
Dvě nohy jako jedna ruka
Co potřebujeme: kostky

Jak na to: Sedneme si na ţidli nebo na zem a bereme kostky mezi palce u nohou a opatrně
stavíme komín. Úkolem je postavit, co nejvyšší komín bez pouţití rukou.
Druhou rukou
Co potřebujeme: V následující soutěţi pro děti i dospělé jde o hbité ruce, respektive ruku, tu
levou. V případě leváků o ruku pravou. Rodič si pro děti připraví řadu úkolů, které více či
méně děláme v místnosti - odšroubovat a zašroubovat uzávěr od lahve; vzít krabičku se
sirkami, či kancelářskými sponkami, všechny je vyndat a pak poskládat zpět; namalovat
sluníčko; vloţit do obálky list papíru; rozvázat uzel na tkaničce...
Jak na to: Podmínkou úkolu je, ţe kaţdý provádí tento úkol jednou rukou a to levou (levák
pravou).Přesně danou řadu úkolů děti plní postupně na čas nebo jen tak pro legraci a vyzkouší
si obratnost své slabší ruky.

5) Ukrývání vajíček VELIKONOCE

V E L I K O N O C E
Hra na zatoulaná vajíčka tě bude jistě bavit. Tato hra pochází z Německa, kde se traduje, ţe je
tam schoval zajíc. Také u nás existuje podobný zvyk. Čokoládová vajíčka či jiné dobroty se
schovají po zahradě. My si ale sladkosti vyměníme za papírová vajíčka, ale jistě kdyţ úkol
splníš, maminka tě ráda odmění.
Co je naším úkolem? Vajíčka s písmeny máš v materiálech. Vystřihni si je. Někdo
z dospělých je schová po zahradě či bytě. Aţ najdeš všech 10 vajíček, pokusíš se poskládat
písmena podle předlohy, tak aby ti vzniklo slovo VELIKONOCE. Poté si určitě nějakou tu
dobrotu zaslouţíš.

6) Velikonoční vajíčko krupice, mák
Vajíčko si nazdobíme netradiční technikou. Co k tomu budeš potřebovat?
vyfouklé vajíčko, lepidlo nejlépe tekuté, štětec, misku s mákem a misku s krupicí

Jak na to? Je to jednoduché. Vezmeš vajíčko a natřeš ho štětcem namočeným v lepidle.
Natíráš třeba shora dolů a ,,vyválíš“ vajíčko v misce s krupicí. Krupice se přilepí na vajíčko.
Necháš chvilku uschnout. A teď natřeš zbylá místa na vajíčku a ,,vyválíš“ v máku. Necháš
uschnout, provlečeš mašličku a zavěsíš na větvičku. Můţeš si jich udělat více, vypadá to
velmi hezky.

7) Piškotová kuřátka
Co budeš potřebovat? Dětské piškoty, marmeládu, plochá párátka (ukázka v příloze)

Namaţ plochou stranu piškotu vrstvou marmelády. Potom na marmeládu přitiskni ploché
párátko a přiklop na ně druhý piškot. Oba piškoty k sobě přitiskni,odstraň marmeládu, který
vyteče. Polovina párátka musí z piškotů trčet.
Stejným způsobem spoj marmeládou další dva piškoty a nasuň je na vyčnívající párátko. Tak
ti vznikne tělíčko a hlavička kuřátka. Nyní do tělíčka zasuň další párátko tak, aby vyčnívalo
na jeho spodní straně ostrým koncem asi 1cm daleko. Zapíchni ho do středu vypouklé strany
dalšího piškotu, na kterém bude kuřátko stát.
Z rozpůleného piškotu vyrob kuřátku křidélka. Přilep je na tělíčko trochou marmelády a na
chvíli je přitiskni, aby lépe drţela. Oči, hřebínek udělej také z marmelády.
Můţeš vyzkoušet i jiná zvířátka, třeba zajíčka či jiné, které vymyslíš.
A potom přejeme dobrou chuť!!!!!!!!

8) Velikonoční přáníčko
ukázka v příloze
Co potřebuješ? tvrdý výkres bílý, barevné papíry, lepidlo
Bílý tvrdý výkres rozpůlíme. Stačí nám polovina. Tu si přeloţíme na polovinu. Tím
nám vznikne základ na přáníčko. Půlku bílého papíru co nám zbyla, také rozstřihneme
na půl. A předkreslíte si na tu půlku vajíčko a vystřihnete. Barevné papíry, které máte
k dispozici, si nastříháte na prouţky a poté je lepíte na vajíčko. Vznikne nám
pruhované vejce. A vajíčko nalepíte na přání. Ukázku máte v příloze. Přáníčkem
můţete udělat radost někomu z rodiny, ţe ho pošlete. Nebo nám paním učitelkám, ho
vhodíte do schránky, kdyţ půjdete na procházku.

9) Písnička Slepička naříká
- písničku můţeš vyzkoušet, jestli někdo z rodiny umí zahrát můţe tě doprovodit
- ale nemusíš zpívat, ale jen si říkat a zkusit zatancovat dle návodu :o))

Vše nadbytečné na každém řádku škrtni.
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VELIKONOCE S POČÍTÁNÍM
1. Vybarvi vajíčka podle návodu:

2. Pomoz zajíčkovi najít cestu domů. Společně spočítejte všechna vajíčka, která na cestě
najdete. Pozor, jen ta, která jsou přímo na cestě!

Kolik vajíček jste se zajíčkem napočítali?
Nakresli je do mističky a vybarvi podle své fantazie.

Které poloviny vajíček k sobě patří?

Zakroužkuj (vybarvi) daný počet.

1
2
3
4
5
6
3
1
4
2
5
6
Autor fotografií a obrázků: Ludmila Jakubcová

