TÉMA TÝDNE 6. - 9. 4. 2020
VELIKONOCE
Výzva týdne: Připrav si oblečení a oblékni se úplně sám/sama
ÚTERÝ

•

Klubající se kuřátko (viz příloha)

2. POKUS

•
•

Velikonoční omalovánky (viz příloha)
Rozkvétající květinka (viz příloha)

3. ÚKOL

•

Pamatuješ, jak jsme sázeli semínka? Pečuješ o ně
a zaléváš? Už ti vyrostla nějaká rostlinka? Jdi to
zkontrolovat ☺
Včera jsme si povídali o Velikonocích, víš, že týden
před Velikonoci je svatý týden a některé dny se
nějak jmenují? Víš jak a proč? (informace
viz příloha)
Vytleskej slova: velikonoce, pomlázka, vejce,
kraslice, kuřátko, králík,… (vše co vás napadne, co
souvisí s Velikonocemi) – počítáme slabiky,
poznáváme první a poslední písmeno
Pracovní list pro předškoláky (viz příloha)
Skládání ovocného koláče (viz. příloha)
Třídění barev (viz příloha)

1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

•

•

4. MONTESSORI

•
•
•

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ

•
•

Píseň: Když jsem já sloužil – opakování
z minulého týdne
Báseň: Pomlázka – opakujeme, co jsme se naučili

Klubající se kuřátko

Pomůcky: dřevěný kolíček, čtvrtku/filcový papír/pěnový papír, žlutou čtvrtku, černý a
oranžový fix, nůžky, lepidlo/tavná pistole, popř. něco na ozdobení vajíčka
Postup:
•
•

•
•
•

•
•
•

Ze všeho nejdřív si vyrobíme skořápku a kuřátko.
Na připravený materiál (tvrdý papír, karton, pěnový materiál, atd.) si
předkreslíme větší vajíčko. Stejně tak si předkreslíme kuřátko a obojí
vystřihneme.
Vajíčko můžeme ozdobit nebo nechat bílé.
Teď je na řadě kuřátko. Děti mu musí domalovat očka a zobáček.
A nyní se vrátíme k vajíčku. To nyní budeme muset rozstřihnout tak, aby do sebe
obě části vajíčka hezky pasovaly. Když máte nastříháno, zbývá už pouze klubající
se kuřátko seskládat.
Na boční stranu, zepředu kolíčku nalepíme obě části vajíčka tak, jak k sobě pasují
(nahoru kolíčku horní část vajíčka a na spodní kolíčku spodní část vajíčka).
A nakonec upevníme ke kolíčku i kuřátko. To budeme fixovat na zadní stranu (na
opačnou stranu, než je skořápka)
Máme hotovo a nezbývá, než si popřát hezkou zábavu ☺

Velikonoční omalovánky

Pokus – rozkvétající květinka

Pomůcky: Papír, pastelky nebo fixy, nůžky, nádoba s vodou
Postup:
Nejprve si nakreslíme a vystřihneme květinky. Poté složíme jejich okvětní lístky do středu
květiny. Položíme „zavinuté poupátko“ na hladinu vody a pozorujeme, jak květinka rozkvétá.
To je nádhera! ☺

Svatý týden před Velikonocemi
•

Škaredá středa - Jméno získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle
lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v
dalším roce.

•

Zelený čtvrtek - Podle pověry se v tento den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.),
aby byl člověk celý rok zdravý.

•

Velký pátek - V tento den se podle pověstí měly otevírat hory, které vydávaly své
poklady. Nemělo se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná.
V tento den končí masopustní půst.

•

Bílá sobota - Den ve znamení hudby a lidových tradic jako symbol ukončení
pátečního půstu. Znamená čas na pečení velikonočních beránků a mazanců.

•

Velikonoční neděle – Boží hod Velikonoční – den kdy začínají velikonoční oslavy.
Děvčata barví vajíčka a kraslice, chystají koledu a pentličky pro koledníky.

•

Velikonoční pondělí – Dopoledne chodí koledníci za děvčaty a „omladí“ je svou
pomlázkou. Děvčata jim za to dají vajíčka, dobroty a pentli na jejich pomlázku.

Pracovní list

Montessori
Skládání ovocného koláče
Milé děti, dnes pro vás vyrobila aktivitu paní ředitelka.
Na ovocný koláč potřebujete barevný filc nebo kousky barevného papíru a několik bílých
papírů nebo čtvrtek.
Kombinací náplně koláče můžete vymyslet mnohem více. Rodiče Vám k nim vyrobí kartičky s
rozpisem, aby šla náplň koláče opakovat. Užijte si hodně zábavy při třídění a počítání. ☺
Budete mít další tácek do svého Montessori koutku nebo můžete vše vložit do desek nebo
sáčku.

Třídění barev
Pomůcku lze zhotovit jednoduše pomocí temper a těstovin. Děti mohou třídit i různé druhy
těstovin. Kelímky můžete vyrobit z ruliček od toaletního papíru a natřít je barvou v barvě
těstovin ☺

Zdroje:
Klubající se kuřátko - https://babinet.cz/clanek-25566-klubajici-se-kuratko-zabava-pro-nejmensivyrobena-z-obycejneho-kolicku.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Pokus – rozkvétající květinka https://www.facebook.com/groups/1032900460089566/permalink/2987675697945356/
Svatý týden - https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_t%C3%BDden

Pracovní list - https://dum.rvp.cz/materialy/stahnout/icgwbuqi/Velikonoce_1.doc
Skládání ovocného koláče – úkol od paní ředitelky
Třídění barev - https://cz.pinterest.com/pin/158329743136865049/

