
Téma: Velikonoce  (29.3. - 1.4.2021)
Ahoj kamarádi!
Tento týden nás čekají Velikonoce!
Podíváme se spolu na Velikonoční zvyky,
rozhýbeme jazýčky pomocí říkadel a jazykolamů,
zatančíme si ptačí tanec, zumbu, procvičíme hlavy
pomocí záludných hádanek a mnoho dalšího!



1) Seznam se s lidovými zvyky a tradicemi



2) Rozhýbej svůj jazyk pomocí pohádky „O jazýčkovi“



3) Zkus po mamince/tatínkovi zopakovat jazykolamy. 
Je to těžké, nespěchej!



4) Zatanči si ptačí tanec, určitě znáš ze školky :)

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

5) Velikonoční hádanky

Hádanky:
„V kurníku ho slípka hlídá,
než ho dáme do ošatky,
jedno, druhé, třetí přidá,
hospodáři, vrať se zpátky.“ (vajíčko)

„Kuře se ztratilo, odešlo zrána,
kokodák, celý den, volá ho máma.“ (slepička)

„Ruce a pár dlouhých proutků,
k tomu tenký drátek,
pletu si ji na koledu,
jaro slaví svátek.“ (pomlázka)

„Barvička chtěla by potěšit nás,
natírá trávu i listy.
Jenom list papíru utekl včas,
na tebe počká si čistý.“ (zelená)

„Vejce jako obrázek,
malované z lásky,
komu radost udělá
zítra u pomlázky? (kraslice)

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo


6) Vytleskej počet slabik na obrázku (nemusíš vyplňovat)



7) Cvičení

Abychom pořád neseděli nad úkoly, posilám video s cvičením. Písničku
znáš ze školky a z oblíbené pohádky. :) Přeji hezké cvičení

- doporučuji přepnout kvalitu videa na HD (pravý dolní roh, ozubené 
kolečko)

https://www.youtube.com/watch?
v=ymigWt5TOV8

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


8) Námět na velikonoční tvoření

Vysej si vlastní Velikonoční travičku. Foto je samozřejmě vítáno. Pokud si chcete 
tvoření zpestřit, posílám pár nápadů jak setí osení pojmout trochu netradičně :)

Pokud si vzpomeneš, až bude maminka péct, můžeš si schovat skořápky a využít je jako
květináč pro semínka. Nezapomeň dát do skořápky trochu hlíny a semínka zalít. 
Vajíčko si můžeš nazdobit jak chceš, můžeš si dokonce zahrát i na kadeřníka a 
travičku učesat



Jistě mamince uděláš radost zajíčkem z květináče, 
kterému to na zahrádce bude určitě slušet



Recept na mazanec aneb. Sladká tečka na závěr dne
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