Téma: Svátky jara
Třída: Šikulové
Motivace: Povídání o Velikonocích
Co tě napadne, když se řekne Velikonoce?
 Povídejte si s dětmi, co se jim vybaví při slově Velikonoce
 Vytleskejte slova spojená s Velikonocemi, určete počet slabik, první hlásku ve slově:
pomlázka, kraslice, beránek, zajíček,…
 Pusťte si pohádku o tom, jak se dříve slavili Velikonoce: Chaloupka na vršku - 05 Jak
se pomlázky ztratily - YouTube
Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodenností, první neděli po jarním úplňku. Velikonoční
neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Velikonoce jsou stejně jako Vánoce důležitým svátkem pro věřící lidi. Velikonoce jsou
spojeny s umučením a vzkříšením Ježíše.
Poslední týden před Velikonoci se nazývá pašijový týden. Každý den v tomto týdnu má svůj
speciální název.:









Modré pondělí, Žluté úterý
– Podle zvyku se v těchto dnech uklízelo.
 Ukliďte si pořádně svůj pokojíček a pomozte mamince s domácími pracemi.
 Oblečte si něco modrého (např. tričko) a v úterý něco žlutého.
Škaredá středa
- tento den se nesměl nikdo mračit, aby se nemračil po celý rok
 Nemračte se, usmívejte se celý den.
Zelený čtvrtek
- V tento den bývá zvykem připravit jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin, aby byl člověk
po celý rok zdráv.
 Připravte si jídlo ze zelené zeleniny, nechte děti zapřemýšlet, jaká zelenina je
zelená.
- Hospodyně vstávaly časně ráno, zametly dům před východem slunce a smetí
odnesly za vesnici nebo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy.
- Před uštknutím hadem, píchnutí vosou a sršněm ochraňoval zvyk posnídat před
východem slunce chléb s medem.
- Kdo nechtěl mít nouzi, měl na Zelený čtvrtek zacinkat kovovými penězi v kapse a ty
se ho pak držely po celý rok.
Velký pátek
- Nesmělo se půjčovat nic z jiných domácností, tyto předměty mohly být očarovány.
- Také se věřilo, že na Velký pátek se otevírá země a vydává své poklady. Člověk
s sebou musel mít magickou pomůcku – posvěcené vajíčko, kterým třikrát poklepal
na zem či skálu, a ta se měla otevřít.
 Zahrajte si hru na Hledače pokladů:
Pomůcky: čokoládová dobrota (zlatý penízek, poklad)
Při hledání pomáháte nápovědou „přihořívá/hoří“ a „samá voda“.
Pokud hledač pátrá na místě, kde nic není – samá voda.
Pokud se blíží k ukrytému pokladu – přihořívá.
Nalezení pokladu – hoří.
Bílá sobota
- Bývalo zvykem, že se doma uhasila všechna ohniště. Ohořelá polínka se v podobě
kříže dávala kolem pole, aby dobře rodilo.
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 Nazdobte si velikonoční vajíčka.
 Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
- Je to den zmrtvýchvstání Krista.
- Bývalo zvykem, že hospodář rozdělil při nedělním obědě vajíčko na tolik dílů, kolik
bylo členů rodiny. Kdo by v tomto roce zabloudil, měl si vzpomenout na to, s kým
jedl vejce, a našel by cestu domů.
 Rozdělte si doma také vajíčko.
 Velikonoční pondělí
- Chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou
stuhami. Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za
pomlázku jsou malovaná vajíčka.
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Techniky barvení vajíček:
Vyzkoušejte si barvení vajíček. A jak barvili vajíčka Pat a Mat na to se můžete podívat: Pat
Mat - Velikonoční vajíčko - YouTube
Barvení vajíček cibulí
Pomůcky: vajíčka, slupky z deseti cibulí, dvě lžíce octu z červeného vína, nylonové punčochy
a bylinky na ozdobu
Postup: Do většího hrnce dejte slupky z cibulí. Vejce mírně namočte, a potom je ozdobte
lístky bylinek. Dejte je do punčochy, uvažte oba konce, aby vejce nevypadlo a dekorace
držela na svém místě. Připravená vejce vložte do hrnce s cibulovými slupkami. Přidejte ještě
vodu tak, aby byla vejce dostatečně ponořená. Přidejte ocet a vejce začněte vařit. Přiveďte
vodu k varu, potom stáhněte oheň a duste vejce ještě 20 minut. Podívejte se, jestli už mají
vejce požadovanou barvu. Jakmile budou vajíčka hotová, vyjměte je z vody, nechejte
vychladnout, a pak je vytáhněte z punčoch.

Barvení vajíček kurkumou
Pomůcky: uvařené vajíčko natvrdo, 6 lžic kurkumy, 1 lžíce octa a 4 hrnky vody
Postup: Do nádoby dejte 4 hrnky horké vody. Přidejte kurkumu, a pak i bílý ocet. Směs
důkladně promíchejte. Jakmile bude voda žlutá, ponořte do ní vejce. Ponechat je tam můžete
několik minut, ale klidně i celou noc. Zaleží na tom, jaký odstín žluté požadujete.

Barvení vajíček lakem na nehty
Pomůcky: vejce uvařená natvrdo, několik lahviček laků na nehty, kelímek
Postup: Do kelímku s vodou pokojové teploty vylijte laky na nehty. Vezměte vajíčka a
namočte je do kelímků.
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Výtvarná činnost:
Vydejte se na procházku a najděte hezké kamínky, které si doma nazdobíte.
Kamenná vajíčka
Pomůcky: kamínky, temperové barvy, fixy, štětec, kelímek na vodu
Postup: Kamínky z procházky nejprve pořádně umyjte a utřete. Před samotným malováním
pozorujte, jaký mají kamínky tvar, co vám mohou připomínat. Kamínky vymalujte dle vlastní
fantazie. Můžete použít temperové barvy nebo fixy.
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Velikonoční koledy:
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Zas skřivánek zpívá a svítí sluníčko,
dojdi k nám, Janíčku, pro pěkně vajíčko.
Hody, hody, doprovody, dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu, jinak od vás neodejdu.
A nakonec, tetičko, dejte pěkný vajíčko.

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Upletl jsem pomlázku, je
hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
Navštívím a vymrskám.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Pranostiky:
Přečtěte si pranostiky a povídejte, co by mohli znamenat.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Omrzne-li na Velký pátek stromový keř, nebude ten rok ovoce.
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Zacvičte si společně velikonoční Jógu.
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Pokračujte v řadě barevných vajíček podle předlohy.
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Pomocí vatových tyčinek ťukáním vybarvi velikonoční vajíčko.
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Dokresli velikonočního beránka. Vybarvi kytičky.
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Zahraj si velikonoční sudoku. Spodní řádek s obrázky rozstříhej a nalep na správné místo.
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Dokresli druhou polovinu vajíčka. Vajíčka, která jsou ozdobena kytičkami vybarvi.
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Rozstříhejte vajíčko podle černých čar a znovu složte. Správně složené vajíčko nalepte.
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Vymalujte obrázek podle zadání.
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Obrázek rozstříhejte a poté složte. Kolik je na kraslici hvězdiček?
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Obrázek rozstříhejte a poté složte.
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Pomoz slepičce najít vajíčko, vajíčko vybarvi podle barvy slepičky.
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