
Milé děti a rodiče, 

na tento týden jsem se opravdu moc těšil, tak doufám, že si jej 
užijete společně se mnou. Blíží se nám Velikonoce. Že nevíte co to 
Velikonoce jsou? To se spolu naučíme a hlavně si je uděláme co 
nejvíce tvořivé, barevné, veselé a zábavné. 

Nápadníček prosí rodiče, aby si prohlédli obrázky a formou, 
která je jim blízká, dětem tyto dny přiblížili.

VELIKONOČNÍ TÝDEN SE VELIKONOČNÍ TÝDEN SE 
SKŘÍTKEM NÁPADNÍČKEMSKŘÍTKEM NÁPADNÍČKEM



Děti, teď si udělejte pohodlí a poslechněte si krátké video o 
Velikonocích od mého kamaráda skřítka Jahodníčka. 

https://www.youtube.com/watch?v=U8h3kWBaKe0

Víte už něco o jaru a Velikonocích?       
Vyzkoušíme si to spolu :-) 
  
   Jaro je když …
Povídejte si dětmi podle následujících obrázků v
tabulce o tom, co se na jaře děje. Motivujte děti
k tomu, aby popisovaly obrázky alespoň dvěma
a více slovy. 



Zkuste slova na obrázcích vytleskat a spočítat kolik mají slabik a 
pokud si troufáte, najděte ke každému obrázku rým : sluníčko »  
Aničko, babičko, maličko. 
  



Myslím,  že  je  na  čase  si  od  přemýšlení
odpočinou  a  zároveň  si  udělat  doma
krásnou  velikonoční  výzdobu.  Posílám
Vám pár nápadů a opět se budu těšit na
emailu paní učitelky na fotky, jak se vám
to povedlo. 
                             

Video na jednoduché
velikonoční tvoření : 

https://www.youtube.com/
watch?v=yMMe4AV_Z-g

OBRÁZKOVÉ INSPIRACE NA VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 



Děti,  pomozte  mi udělat  veselejší  i  okolí  vaší  školky!
Namalujte velikonoční kamínek a položte jej ke školce. 

 



Velikonoční dekorace nejlépe vyniknou na opravdové travičce.
Pojďme si zasít velikonoční osení. 
Čím  dříve  si  osení  zaseješ,  tím  vyšší  travičku  budeš  mít  na
Velikonoce.

Připrav si:
misku nebo květináč
zeminu
zrní (oves, ječmen, pšenice)
vodu na zalití

Postup:
Do nádoby nasyp dostatečné množství zeminy, umačkej ji a zalij.
Nasyp  zrní  tak,  aby  pokrylo  celou  plochu zeminy (ale  ne příliš
vysokou vrstvu).
Zakryj slabou peřinkou hlíny, opět
přitlač  dlaní  a  nakonec  opatrně
zalij vodou. Zaseté osení umísti na
slunné místo a pravidelně zalévej.



A jak si s výzdobou poradili Pat a Mat? Pojďme se na to děti 
podívat! 

https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A

Pozor děti! Blíží se velikonoční pondělí. Je to den, kdy kluci chodí s 
pomlázkou koledovat a holky pro ně doma barví vajíčka. To ale 
neznamená, že by se holky nemohly naučit velikonoční koledy a 
kluci naopak pomoci s barvením vajec. 

Vyberte si některou z koled a zkuste se ji naučit: 

Hody, hody, zdravíčko,  
dejte klukům vajíčko.
Na pomlázku mašli,
že k vám cestu našli.

V trávě hopsá zajíček,
nese kopu vajíček.
Žluté, modré, červené,
všechny jasně zbarvené.

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.                 Hody hody, doprovody, já jsem malý
Co to ptáci štěbetají?                          Zajíček, utíkal jsem podél vody, nesl 
Že mi tady rádi dají                           kopu vajíček. 
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.                       

Hody, hody, doprovody,                  Potkala mě koroptvička, chtěla jedno 
dejte medu, žádné vody.                   červené, že mi dá lán jetelíčka a já řekl:
Nechci vody, dejte medu,                 „Ne, ne, ne!“
jinak od vás neodejdu.
A nakonec tetičko                               Na remízku mezi poli, mám já strýčka
dejte pěkný vajíčko!                           Králíčka, tomu nosím každým rokem,
                                                               malovaná vajíčka. 



Když už teď máme nakupování potřeb ke tvoření složitější, co 
kdybychom si vajíčka nabarvili přírodními barvivy? Víte, jak na to?

Čím barvit?
ŽLUTÁ
O sluníčkovou barvu vajíček se postará kurkuma. Na zhruba 750 ml vody
budete potřebovat asi 3 vrchovaté lžíce kurkumy.
ORANŽOVÁ
Tmavě žluté až oranžové barvy docílíte vařením vajíček spolu se dvěma
nastrouhanými mrkvemi. O tmavší oranžový odstín se postará
také červená paprika.
RŮŽOVÁ
Pro romantická růžová vajíčka využijte barvící sílu červené řepy. Stačit
vám bude jedna větší nebo 2-3 menší kousky. Vložit ji můžete celou,
pokrájenou na menší kostičky, případně využijte pouze slupky z několika
kousků a na zbytku si pochutnejte.
ČERVENÁ
Červeného odstínu vajíček docílíte buď vařením v červeném vínu (i do
něj ale přidejte dvě lžíce octa) nebo delším luhování vajíček v odvaru
z červené řepy. Vyzkoušet můžete také slupky z červených cibulí, odstín
ale v tomto případě nebude tak intenzivní.
ZELENÁ
Pro svěží jarní barvu využijte barvící schopnosti špenátu nebo kopřivy, za
vyzkoušení také stojí petrželová nať. Pro svěžejší odstín doporučujeme
do
„vývaru“ přidat špetku kmínu.
MODRÁ
O krásně  modrá  vajíčka  se  postarají  listy  červeného  zelí.  Nakrájejte
zhruba
čtvrtinu hlávky. Pokud namísto octa přidáte lžíci jedlé sody, výsledná
barva bude temnější, až do fialovo-hnědá. Temně modré až šedé barvy
docílíte také luhováním vejce v borůvkovém vývaru nebo v
silném ibiškovém čaji se lžící octa.

Tipy:  Barvení  vajíček  cibulovými  slupkami  je
všeobecně známé. Podle délky varu a původnímu
odstínu skořápek, můžete získat různé odstíny od
žluté  po  hnědou.  Pro  větší  lesk  a  zvýraznění
barev, můžete vejce pomocí ubrousku namastit
sádlem/máslem. 

A na závěr úkoly pro šikovné předškoláky :-) 













Veselé Velikonoce a krásnéVeselé Velikonoce a krásné
společné chvíle Vám zespolečné chvíle Vám ze

srdce přeje celýsrdce přeje celý
pedagogický týmpedagogický tým

 MŠ KUŘIM.  MŠ KUŘIM. 


