Téma týdne – Smrt nesem ze vsi
Cílem je:
Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj schopností sebeovládání, osvojení si poznatků potřebných k vykonávání jednoduchých
činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
Dítě se učí:
Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, nebo sledovat film
Umět spolupracovat, kooperovat, dohodnout se s ostatními
Zajímat se o to, co se v okolí děje, všímat si změn a komentovat je

https://cz.pinterest.com/pin/364299057355853719/
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Vynášení Moreny

Smrt chodí po vsi,
Má velký vousy
Už nemůže choditi,
Musíme ji nositi

Smrtkou, neboli Moranou, Morenou, Smrtholkou, Smrtolenkou …dle oblasti, ve
které se rituál odehrával, se nazývala ode dávna postava, či figurína, která
znázorňovala právě končící a odcházející zimní období. Zároveň zvěstovala
přicházející jaro a s ním i blížící se konec masopustního období. Na rodící se jaro
se po vyčerpávající zimě všichni těšili, jako jistě i my v současnosti.

Smrtolenko milá, kdes tak dlouho byla?
Na peci jsem sedala, drobné ryby jídala.
Smrt nesem, vynesem, nové léto přinesem.

Obvykle děvčata, vyráběla Morenu většinou z dřevěné kostry (dvou svázaných
klacků do tvaru kříže), tělo jí vyrobily ze slámy nebo sena, hlavu potáhly plátnem
a nakreslily na ni obličej. Oblékly ji do bílých rukávců(košile) a do pasu jí uvázaly
několik sukní. Na hlavě mívala uvázaný šátek. Místo korálků ji ozdobily
vyfouklými skořápkami vajec a stuhami. Připravily ji na její slavnostní cestu.
Pečlivě vyrobenou figurínu Moreny nesly přes celou vesnici např. k řece, kde ji
odstrojily a za zpěvů a rituálních říkadel, vhodily do proudu, což symbolizuje
definitivní odchod zimy.
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Při tomto pochodu se k děvčatům dle oblastí přidávali i chlapci. Někdy Morenu
na ohni společně spálili a popel vhodili do vody, nebo nechali rozfoukat do polí.
Následně nařezali rašící větvičky, nebo přinesli z lesa mladý smrček, který
společně opentlili, nazdobili a chodili s ním po vsi na koledu od domu k domu. U
každého domu zazpívali a dostali výslužku.

Buďte tu babičky veselé
Už vám to létečko neseme
Pěkné zelené, rozmarýnové.
Létečko léto léto
Dej nám pozor na žito
I na všechno obilí, co nám vesna nadělí.

V naší obci tuto tradiční akci každoročně provádí děti z MŠ, letos bude paní zima
muset odejít samostatně. Zvolenými činnostmi se můžeme inspirovat a třeba i
trochu k příchodu jara pomoci.

Zde máte možnost se podívat na krátkém videu to, jak si s vynášením zimy
poradily děti ze souboru Dyjavánek:
https://www.youtube.com/watch?v=J7eT1a3euko
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Na tomto odkazu můžete vidět pohádku, jejímž hlavním tématem je rovněž
vynášení Moreny:
Chaloupka na vršku-Jak se Andulka bála smrtky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100267182-chaloupka-navrsku/206552116050003/titulky

Kuličky
Procvičujeme hlásku L, názvy barev, prstů, prostorovou orientaci, pravou a levou
stranu, porozumění a užívání předložek před, k, v, do apod. (fialová, žlutá, bílá,
pytlíček, kulička, důlek…)
Když je venku pěkně, děti hrají kuličky. Mívají je uložené v látkovém pytlíčku.
 Víte, jakou barvu mají kuličky na tomto obrázku?
 Je jich od některé barvy více než od jiné?
 Víte, jak se kuličky hrají? Vyhloubí se v zemi důlek (třeba na zahradě) a
kuličky se do důlku cvrnkají ukazováčkem pravé ruky. Který to je?
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Některé kuličky z pytlíčku jsou smutné, že nemají žádnou barvu.


Spočítejte je a pak je vybarvěte barvou, která se vám líbí.
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Šedé šaty
Procvičujeme hlásku š
Stejně jako Dáša v této písničce, která se chystala na piknik, chtěla by se
vyparádit na cestu i naše Morena.
Zazpívejte si písničku a pusťte se do práce.
Oblečeme Morenu, kterou jsme si připravili.
Co jí všechno obléknete a jak ji nastrojíte zkuste sami vymyslet.
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Pohybová hra - Dotkni se země
Zaměření:

běh v prostoru s vyhýbáním
pohotová reakce při povelu
obratnost
nácvik jednoduchého počítání

Popis:
Děti se pohybují v prostoru. Na znamení (např. silnější úder) se zastaví a dotknou se podlahy
tolika „body“ (částmi) svého těla (chodidla, kolena, dlaně, lokty…), kolik prstů učitelka
ukazuje (nebo kolik úderů děti slyšely).
Metodické doporučení:
Počet by měl být zvolen podle vyspělosti dětí. Více vynalézavosti si vyžádá zpravidla vyšší
počet bodů (využití jednotlivých prstů rukou apod.).

Zde je text i notový zápis Jarní písničky, některé děti ji už znají, mohou si ji zkusit zazpívat

https://www.youtube.com/watch?v=8EwjASfq0Rs
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Výroba Moreny-návod krok za krokem

Připravíme si čtyři ruličky od toaletního papíru, rozpustné ve vodě, namočíme a rozmačkáme na
papírovou kaši, kterou vytvarujeme do tvaru kuličky. Bude z ní hlava Moreny

Dvě větvičky svážeme provázkem, lýkem, nebo drátkem do tvaru kříže a papírovou kuličku nasadíme
na horní konec. Můžeme ještě potáhnout papírovým kapesníkem, aby lépe držela. Celou kostru i
s hlavičkou položíme na radiátor a necháme přes noc uschnout.
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Z papírového kapesníčku, s obarvenými okraji vodovkami vytvoříme rukávy

Tělo vytvoříme omotáním dalšího kapesníčku, na sukýnku vystřihneme do oblouku opět několik
papírových kapesníčků, libovolně obarvíme vodovkami a necháme uschnout
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Sukýnku přivážeme Moreně do pasu a z dalšího kapesníčku jí uvážeme na hlavu šátek. Černou
barvou, tuší, nebo fixou nakreslíme obličej

Nakonec ozdobíme korálky z šípků
navlečených na niti a Morena je hotová😊
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