DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021
TÉMA TÝDNE: VELIKONOCE
Týden před Velikonocemi, má každý den svou tradici a název.
Zopakujte si dny v týdnu, jak jdou za sebou a jak se jmenují.
Dále jaký máme měsíc a jaké znáš další měsíce v roce.

MODRÉ PONDĚLÍ 29. 3. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 TRADICE
Lidé uklízeli celé obydlí (chystání na Boží hod Velikonoční).
 ÚKOL DNE
Zkus se obléct do modré barvy. Rodiče, nechte děti, aby Vám pomohli s
úklidem. Vymyslete pro ně konkrétní úkol. Roztřiď, srovnej, utři, vyluxuj…
 POHYBOVÁ AKTIVITA
o JSEM ŠIKOVNÁ JAKO SLEPIČKA
Pomůcky: polévková lžíce, umělé vajíčko (míček, zmačkaný papír, kamínek
apod.), košíček (mistička, nebo jen označené místo na zemi)
Vyznačíme si dráhu:
1. z místa na místo – chůze – bez překážek
2. z místa na místo s překážkami (oběhnutí, podlezení, překročení apod.)
Cílem je přenesení vajíčka na lžíci tak, aby nám ze lžíce nevypadlo. Na
konci dráhy vloží dítě vajíčko do košíku, poté běží zpět a přenáší další
vajíčko. Můžeme zapojit i sourozence, pak se děti střídají.

 SMYSLOVÁ HRA
o SLEPIČKA HLEDÁ KUŘÁTKO (NEBO NAOPAK)
Rozdělení rolí: dospělý a dítě – kuřátko x slepička
Kuře pípá někde v prostoru (místnost, vymezený prostor hřiště/zahrady..)
Úkolem slepičky je ho najít podle směru pípání (oči jsou zavázané šátkem).
 VÝTVARNÁ AKTIVITY
1) SLEPIČKA A KUŘÁTKA
z



2) CO SE VYLÍHLO Z VAJÍČKA?
Namaluj, co by se mohlo vylíhnout
z vajíčka. Nezapomeň i na skořápku.

PRACOVNÍ LISTY

1) DĚJOVÁ POSLOUPNOST
Vystřihni a seřaď obrázky od vajíčka po slepičku.

,

2) KUŘÁTKO

ŽLUTÉ ÚTERÝ 30. 3. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 TRADICE
V tento den se vymetaly pavučiny. A opět se pokračovalo v uklízení.
 ÚKOL DNE
Do Velikonoc zbývá ještě pár dní, a to je nevyšší čas vypěstovat osení
nebo řeřichu či cokoliv jiného. Můžete si vytvořit trávňáka anebo jen
jednoduše zasejte osení do vajíčka a vytvořte vajíčku účes.

 VÝTVARNÉ AKTIVITY
1) VELIKONOČNÍ ZAJÍČCI

2) ZAJÍČEK Z PAPÍRU

 POHYBOVÁ AKTIVITA
KAM SCHOVAL VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK KOLEDU?
Nakreslíme, vybarvíme a vystřihneme několik velikonočních
vajíček. Rodič vajíčka poschovává ve vymezeném prostoru (místnost nebo
vymezená část zahrady/hřiště). Dítě hledá.
 PÍSEŇ „VELIKONOČNÍ“
 HÁDANKY
V kurníku ho slípka hlídá,
než ho dáme do ošatky.
Jedno, druhé, třetí přidá,
hospodáři, vrať se zpátky. (vajíčko)

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

Kvokám, kvokám na dvoře,
vajíčka jsou v komoře. (slepička)
Malý zobáček, žlutá peříčka,
právě se vylíhlo z bílého vajíčka. (kuřátko)
 PRACOVNÍ LISTY
1) BERÁNEK

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

2) ZAJÍČEK

ŠKAREDÁ STŘEDA 31. 3. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 TRADICE
V tento den se nesměl nikdo mračit, neboť hrozilo, že mu to vydrží po celý
rok.
 ÚKOL DNE
Nemrač se na rodiče. 
 POHÁDKA KE ZHLÉDNUTÍ
„ Jak se pomlázky ztratily“
 POHYBOVÁ AKTIVITA
1) JDEME NA KOLEDU
Zkuste si doma nebo venku vytvořit jednoduchou překážkovou dráhu a
s pomlázkou v ruce si ji rychle proběhněte. Máte-li doma sourozence, děti
se mohou střídat a pomlázku si předávat.
 BÁSNIČKY A KOLEDY (NAUČ SE ALESPOŇ JEDNU)
1) Hody, hody doprovody,
3) Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
já jsem malý zajíček,
Nedáte-li malovaný,
utíkal jsem podle vody,
dejte aspoň bílý,
nesl košík vajíček.
slepička vám snese jiný.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
2) Upletl jsem pomlázku,
že mi dá lán jetelíčka
je hezčí než z obrázku.
a já říkal: Ne, ne, ne.
Všechny holky, které znám,
Na remízku mezi poli,
navštívím a vymrskám.
mám já strýčka králíčka,
Než mi dají vajíčko,
tomu nosím každým
vyplatím je maličko.
rokem,
malovaná vajíčka.

3) Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
 PRACOVNÍ LISTY
1) POMLÁZKY

2) STÍNY

3) HLEDÁNÍ PÍSMEN

ZELENÝ ČTVRTEK 1. 4. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 TRADICE
Bylo zvykem v tento den připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin
(špenát, kopřiva, šťovík) jako prevence před nemocemi, a aby byli celý rok
zdraví. Víš, proč je zelenina zdravá? Proč ji jíme? Jaké zeleninu znáš?
Jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou?
 ÚKOL DNE
Pomoci při přípravě zeleného jídla (hlavní chod, polévka, salát..).
 POHÁDKA K PŘEČTENÍ
„O zeleném vajíčku“
 OTÁZKY K POHÁDCE
1) Co chtěla slepička od kohoutka?
2) Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu?
3) Která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez
vajíček?
4) Sehnal kohoutek zelené vajíčko?
5) Jak to nakonec dopadlo? Zlobila se slepička?
 VÝTVARNÁ AKTIVITY
1) VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

2) KRESBA ČI MALBA KRASLICE LIBOVOLNOU TECHNIKOU

 PRACOVNÍ LISTY
1) VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

2) ZELENÉ POTRAVINY

 ONLINE SETKÁNÍ

(20 minut)

1) přivítání
2) rozhovor na téma „Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a pondělí
3) básničky a koledy, které se děti naučily
4) ukázka výtvarných prací
5) shrnutí celého týdne
6) rozloučení

