Březen – Duben 2021
Integrovaný blok: prolínání bloků - Jarní probouzení a Ten umí to a ten zas
tohle
Týdenní téma: Hody, hody doprovody
Od 29. 3. – 1. 4. 2021, (2. 4. 2021 Velký pátek)
_________________________________________________________________
Předpokládané didakticky zacílené činnosti:
Činnosti rozvíjející poznání:
- Blíží se nám velikonoční svátky, tak si s dětmi popovídejte o tradičních velikonočních
zvycích. Děti si tak rozšiřují elementární povědomí o tradicích Velikonoc, rozšiřují
slovní zásobu, předčtenářské dovednosti, jazykové schopnosti.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který oslavuje zmrtvýchvstání
Ježíška (Ježíše Krista). Dříve byly Velikonoce také svátky, které oslavovaly odchod zimy,
příchod jara a probouzení přírody. Tento rok bude Velikonoční neděle 4. dubna a Velikonoční
pondělí 5. dubna. Krásný příběh o Velikonocích a vše, co k nim patří je „Chaloupka na vršku“ 05 Jak se pomlázky ztratily. (můžete shlédnout, zde odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
Pašijový týden…. Je to poslední týden před Velikonocemi.(Jen pro připomenutí, tradice dětem
stručně přečtěte.)
Modré pondělí – všední den. Na modré pondělí se dříve nepracovalo, ale začínalo se s jarním
úklidem.
Žluté úterý – ve staveních se uklízelo, prášilo se, až bylo všude šedivo.
Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil celý rok, ať mu
to nezůstane.
Zelený čtvrtek - v tento den se mělo jíst zelené jídlo, aby si každý udržel celoroční zdraví a
svěžest. Také naposledy zvoní zvony a „odlétají do Říma“. Zvonění se nahradí zvukem
řehtaček.
Velký pátek – je den velkého smutku a ukřižování Krista. Držel se pust a dokonce se i uhasil
oheň v kamnech.
Bílá sobota - před kostely se zapalovaly a svítily ohně.
Velikonoční neděle – je to den zmrtvýchvstání Krista. V kostele se světily pokrmy – beránek,
mazanec, vejce…
Velikonoční pondělí - „červené“ – patřilo pomlázce. Je to tradice, kdy chlapci obcházeli domy
a šlehali dívky, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku byla malovaná vajíčka.
I když v letošním roce na Velikonoce klasická koleda a mrskání pomlázkou nebude, ale na
maminku nesmíte zapomenout a vyšlehat ji. Proto přikládám básničky pro kluky i holčičky, aby
se koledy naučili nazpaměť!
Velikonoční pro kluky:
Upletl jsem pomlázku,
hezčí nežli z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky:
Kropenatá slepička,
snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

- Didaktická hra: Řekni to jinak (tvoření zdrobnělin) – říkejte dětem:
Velký je dům, malý je …(dítě doplní domeček); větu pořád opakujte…
(např. slepice, pták, brouk, holka, mrak, tráva, mašle, kapka, slunce, ovce, beran,
zajíc, prase, koš, květina apod….)
Hudební činnosti:
- poslechni si písničku o velikonocích od Pavla Nováka, který zpívá písničky pro děti
https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg&list=RDr7zPQpqBJgg&start_radio=1
Pracovní listy a grafomotorika:
(viz. příloha) – kličky, tečkované čáry, ulity, skupinky po čtyřech
Logopedické, artikulační a oromotorické cvičení:
- Logopedická prevence s hláskou „H“-procvičovat tuto hlásku ve slovech, říkankách,
větách…
- Artikulační cvičení:
• nafoukneme bublinu – nafouknutí tváří
• bublina praskla – plácnutí rukama do tváří
• bublina se kutálí - přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé
• pohoupeme bublinu jako na houpačce – houpání vypláznutého jazyky, zprava
doleva
• bublina se schovala – přisátí jazyka na horní patro do mlasknutí
Literární a jazykové činnosti:
- Na jaře se vrací ptáčci z teplých krajin, protože sluníčko svítí a hřeje čím dál víc…
Znáš alespoň některého ptáčka, co se vrací z teplých krajin? (čápi, vlaštovky, skřivani, špačci…),
tak přikládám o čápovi s pohybem, ať si protáhneš tělíčko.
Básnička s pohybem:
Čáp je velký pták,

(velký kruh před tělem)

dělá klapy, klap.

(natažené ruce před tělem, klapat zobák)

Umí stát na jedné noze, (stoj na jedné noze)
umí létat po obloze.

(ruce jako křídla létají)

Hnízdo staví na komíně, (ruce nad hlavu, vysoký komín)
rozhlíží se po krajině.

(ruka k čelu, jako když koukáme do dálky)

Pak si potichoučku počká, (sednout do dřepu a pohupovat se jako žába)
na žabičku u rybníčka.

- v příloze Omalovánky - najdete velikonoční vajíčka k vybarvení, jen tak pro inspiraci
a vyplnění chvilky, můžete kreslit pastelkami, polepovat krepovým papírem, či barvami

Pracovní činnosti: (náměty)
- vytvořte si velikonoční přáníčko, vysaďte si osení do skořápek od vajíček, kelímku,
květináčků, zkuste si obarvit vajíčka např. přírodními barvami (rodiče, či prarodiče vám
určitě rádi pomohou) nebo si můžete vyrobit nějaký jednoduchý zápich do květináče.

Inspirace k tvoření:
- děti si mohou tvořit: stříhat, lepit, dokreslovat

-

- nebo si mohou děti vyrobit jen jednoduché kuřátka

-

- nebo si mohou děti vyrobit, takovou to slepičku

- nebo si mohou děti udělat ovečku; tělo mohou nahradit i vatovými tamponky, nebo vatou

- nebo z ruliček, jednoduchý obrys zajíčka

Z pomlázky si zajíček, nese deset vajíček. Poskakuje vesele, uvidí jej přátelé! ☺
POKUS:
- Příprava na osení na Velikonoce:
Potřebujete: misku, kelímek, či květináček, hlínu, obilí, trochu vody
Postup: Do misky nasypte hlínu, přisypte obilí hustě vedle sebe, abyste měli krásné
osení. Zasypte tak cca 2 cm hlínou a lehce zalijte. Starejte se o něj každý den a pozorujte
změny. Nepřelévejte, aby nezačalo plesnivět. Dejte misku na světlé a teplé místo a do
Velikonoc by vám mělo osení vyrůst. Pokud nechcete čekat týden, můžete si do skořápky
od vajíček vysadit třeba řeřichu, klíčí rychleji a pak si ji můžete dát na chleba. Je zdravá.
Osení se vysévalo kdysi, jako symbol nového začátku a dobré úrody.

Abyste osení měli pěkně veselé, vyrobte si do něj zápich na špejli.
- vytvořte si doma obří barevné velikonoční vajíčko – určitě najdeš doma kostky, různé
hračky, provázky, korálky z kterých ti půjde vajíčko postavit – (rozvoj fantazie,
představivosti, jemné motoriky a koordinace ruky a oka – můžeš postavit na zemi).
- určitě vám rodičům děti pomohou s přípravami a pečením velikonočního beránka, či
mazance – (zapojte aktivně děti do pomocných příprav u pečení beránka).
Hudební činnosti:
- zazpívejte si jednoduché lidové písničky např. Travička zelená, Pásla ovečky, Běžela
ovečka,
- poslechněte si klasickou audio pohádku - O kohoutkovi a slepičce
https://www.youtube.com/watch?v=chqnkq0PTMw
(Děti mohou nakreslit obrázek z pohádky - kohoutka i slepičku a nezapomeňte na
fotečku.) ☺
Pohybové činnosti:
Cviky, které lze spojit s rytmickou hudební výchovou:
- Začalo další roční období, celkem máme ročních období, …(umíš vyjmenovat?),
poslechni si veselou písničku od Míši Růžičkové – Jaro, léto, podzim, zima (Minidiskotéka 6)
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
- připomeňte si, co letí nebo neletí: Letí, letí se Štístkem a Poupěnkou, zacvičte si pro
zdravý pohyb
https://www.youtube.com/watch?v=KjKUOvYuLBY (reklamy přeskočte)
Jarní procházka (viz. příloha)
Praktické dovednosti, které jsou neméně důležité, posilují rodinné vztahy a vnímání
života kolem sebe. (List k praktickým aktivitám najdete v příloze, vytiskněte (stačí
černobíle) a plňte. Po splnění úkolu si udělejte do okýnka fajfku nebo puntík. Můžete
přinést ukázat do školky.)
Na závěr jedna rýmovaná velikonoční hádanka: ☺
Tam, kde křupe skořápka, budou brzy ……. (kuřátka, housátka, káčátka, ptáčátka…. – děti doplní).
Prosím o zpětnou vazbu. Foťte děti i s výrobky nebo i u tvoření. Vložím na webové stránky.
Mohou posílat i Hvězdičky, které nejsou předškoláci a nemají distanční výuku povinnou.
Děkuji
email: karin.falatova@zs-staravesno.cz

