Hody, hody, doprovody (Pašíjový týden)
Cílem je
Rozvoj a užívání všech smyslů
Posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.
Seznamování s pravidly chování k druhému
Dítě se učí
Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
Rozlišovat roční období jaro, léto, podzim zima, dny v týdnu a orientovat se v časových údajích
v rámci dne – ráno, v poledne, večer
Spoluvytvářet prostředí pohody

Velikonoční osení ve skořápce:
https://www.youtube.com/watch?v=YmrJztxrjXc

Další zajímavý námět na Velikonoční tvoření

:

Výroba pampelišky z krepového papíru:
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=pampeli%C5%A1ky+z+krepov%C3%A9ho+pap%C3%ADru

Pracovní sešity pro předškoláky
Na další dva týdny by si děti měly vypracovat v pracovních sešitech:
Písanka str.15
Matematika str.22
Svět předškoláka str. 21
Dbejte prosím na správný úchop tužky a správné sezení. Držíme palce, ať se daří

Hody, hody, do provody,
dejte vejce malované,
nedáte-li malované
dejte aspoň bílé
slepička vám snese jiné

Tuto velikonoční říkačku již všichni známe, víme, co to znamená doprovody?
Provodou se nazývala první neděle po Velikonocích. Byl to vlastně staroslovanský a pohanský
jarní svátek zemřelých, něco jako dnešní dušičky. Jednalo se o jarní slavnost, během níž
Slované vzpomínali na své předky. Oslavy byly veselé a hojně se na nich vzpomínalo a
hodovalo.

Poslední týden před Velikonočním pondělkem:
Pašijový týden Velikonoční
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Květná neděle – svěcení kočiček, někde se v tuto neděli přinášelo „líto,
léto“-ozdobený mladý stromek apod. a chodilo se po koledě
Modré pondělí - zasvěceno i s úterkem úklidu a gruntování všeho druhu
Šedivé úterý
Škaredá středa- tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, zůstalo by
mu to po celý rok
Zelený čtvrtek-tento den bylo například zvykem vařit jídla, která mají
zelenou barvu(špenát, kopřivy, zelí…) Na jaře je třeba dostat do těla
vitamíny a ty v těchto jídlech najdeme, nezvonily zvony, chlapci chodili
s klapačkami po vesnici a ohlašovali poledne a klekání
Velký pátek- tento den se nepracovalo na zahradě, celému dni se
připisovala kouzelná moc, podle pověstí se otevíraly skály a země a
vydávaly poklady, lidé se omývali ve studánkách -mívaly prý ozdravné
účinky
Bílá sobota- konec obchůzek a hrkání, zvony se již navrátily z Říma a
rozezněly
Velikonoční neděle(Boží hod velikonoční)
Velikonoční pondělí

•

Najde slepička cestu ke svému vajíčku? Které vajíčko bude žluté, které
červené, zelené a modré?

Několik tipů na říkadla pro malé koledníky:
Já jsem malý koledníček,
dejte aspoň pár vajíček.
Než obejdu vesnici,
chci mít plnou čepici.

Hody hody doprovody,
já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,
nesu kopu vajíček.

Běží malý zajíček, na zádech má košíček
v něm barevná vajíčka,
co mu dala slepička.
Koho potká tomu praví,
že mu přeje štěstí zdraví.

Paní mámo zlatičká,
darujte mi vajíčka.
Nedáte - li vajíčka,
uteče vám slepička,
do horního rybníčka.
A z rybníčka do louže,
kdo ji odtud pomůže.

Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláč bílý,
jsem-li já vám tetičko, koledníček milý.

Pohyb venku
•

•

Pokud mají děti příležitost hrát si na zahradě, nebo na hřišti, vezměte jim
sebou míč aby trénovali házení dolním i horním obloukem a chytání
míče. Můžete s nimi zkusit i „školku o zeď“ tj. chytání míče z odrazu o
vodorovnou plochu - stěnu.
nakreslete s nimi na chodník křídou panáka, skákání je skvělá zábava i
pohybová průprava, zkuste střídat skákání po pravé a po levé noze,
snožmo vpřed i vzad

Jak slavily Velikonoce děti z folklorního souboru Dyjavánek, se můžete
podívat zde: https://youtu.be/6tSHlZpnzjA

Přírodní barvení Velikonočních vajec:

Barvení vajíček v cibulových slupkách zřejmě většinou již známe. Letos můžeme udělat pokus
a obarvit vařená vajíčka v dalších přírodních barvách:

Modrá barva by vám měla vzniknout, pokud si barvivo připravíte z uvařených listů červeného
zelí, přidáte do nádoby i trochu octa a necháte v barvě vejce přes noc v ledničce.

Fialová barva by měla vzniknout stejným způsobem z červené řepy.

A na žluto obarví vaše vajíčka kurkuma.

Vyzkoušejte s dětmi, určitě budou mít radost z pokusu, i kdyby výsledek nebyl dokonalý
Možná máte také i vy další tipy na přírodní barvičky. Budeme rádi, když nám je prozradíte.

Otázky pro děti:
Jaký svátek budeme brzy slavit?
Víte, proč barvíme vajíčka?
Kdy chodí chlapci za děvčaty na pomlázku, ráno, odpoledne, nebo večer?
Víte který den máme dnes? Který bude zítra?
Jak se jmenuje roční období, které je právě teď?

Je na obrázku otisk pravé, nebo levé ruky?

Pohádka dle knihy Chaloupka na vršku
Jak se pomlázky ztratily
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100267182-chaloupka-na-vrsku/206552116050004

Jak píšťalka pomohla
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100267182-chaloupka-na-vrsku/206552116050005

Ovečka má na sobě kudrnatou vlnu. Pomoz jí domalovat celý kožíšek.

•

Tento obrázek můžeme vystřihnout po obvodu a poskládat jako vějíř, uvidíme zajímavý efekt
při pohledu zleva a zprava, nebo jej rozstříháme na proužky-to už známe, nalepíme na výkres
a vybarvíme. Vzniknou nám dva různé obrázky – poznáte jaké?

Můžete si zkusit jak jste dobrými pozorovateli a najít 5 rozdílů v prvním, nebo 10 ve druhém
obrázku.
Pokud se to povede, obrázek můžete vytisknout, vybarvit a třeba i použít jako malé
Velikonoční přáníčko. Veselé Velikonoce přeji vám všem a těšíme se na vaše obrázky

