JARNÍ A VELIKONOČNÍ HRANÍ

Rodič seznámí dítě s tím, co se na jaře děje v přírodě:


Za okny stále ještě trvá zimní počasí, ale v přírodě se uţ teď odehrávají příběhy: ze země
vystrkují hlavičky sněţenky, bledulky, krokusy a probouzí se i keře, vrbové větvičky, kterým
se říká kočičky. Slyšíte ráno, kdyţ vstáváte zpívat za okny ptáčky? To uţ opravdu přichází
jaro, sluníčko začíná zahřívat i zem a můţeme vidět, jak se probouzí i travička, sem tam
dokonce potkáme i nějakého broučka. Ptáci si staví hnízda, aby do nich brzy mohli snést
vajíčka, ze kterých se vylíhnou mláďátka. Na jaře se k nám vrací i ptáci, kteří na podzim
odletěli do teplých krajin, víš, kteří to jsou? (čáp, kukačka, vlaštovky,…)



Zahrajte si na vyhánění zimy:
Rodič s dítětem vytvoří dvojici, jeden z nich je zima a druhý jaro. Zima si dá na ruku bílou
gumičku a jaro zelenou. Rodič si s dítětem dřepne a tleskají si navzájem do dlaní do rytmu
říkanky a přetlačují se tak, aby zvítězilo jaro. Hru opakujeme několikrát.
 Rodiče dětem předříkávají:
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.
 Abychom se se zimou rozloučili, děti si vyrobí smrtku – Morenu. Stačí na to dva klacíky,
které sváţeme je do kříţe, z ubrousků nebo jiných papírů uděláme sukýnku, hlavičku a
tělíčko (podle moţností ze sena, slámy, vaty nebo i papíru). Dokreslíme Moreně obličej,
ozdobíme ji stuţkami a pošleme ji po vodě.



Naučte se písničku: Přišlo jaro do vsi (autor Tetička Písnička)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wbCx4EWfBHM



Naučte se básničku:
Slunce volá na sněženku:
„Podívej se jak je venku!“
Slunce volá do oken:
„Děti , haló, pojďte ven!“



Pokus s osením: Do jakékoliv nádoby, květináče si děti zasadí osení (ţito, ječmen). Obilí
vyroste cca za 10 dnů, pokud bude na přiměřeně teplém stanovišti. Děti si poté osení vyzdobí
zápichem, viz námět.



Hádanky:

Leze, leze po ţeleze, nedá pokoj, aţ tam
vleze.
Leze, leze po stráni, zimu z kraje vyhání.
Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší.
Směje se na kluky ptačí, na auta i pěší.
Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká.
Nevadí, ţe vítr hučí, voní do daleka.
Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí ji
panenka, má jméno.
Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu
hledá. Při teplotě na nule rozkvétají
Krásně voní do dálky hlavně drobné
Kaţdý z nich má k jaru klíč. Copak je to?

KLÍČ
KLÍČ OD JARA
SLUNÍČKO
SNĚŢĚNKA
SNĚŢENKA
BLEDULE
FIALKY
PETRKLÍČ



Poslechněte si pohádku Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála Smrtky
https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVsIATL3ioiZuJ&index=3



Jarní vycházka do přírody:
 pozorujte první jarní květiny, pupeny, hmyz, poslouchejte zvuky v přírodě – o všem si
povídejte a snaţte se pojmenovat

Ke květině najdi její stín

Rodiče vysvětlí dítěti symboly a tradici Velikonoc, případně ukáţe na obrázku:
 Pomlázka – korbáč, pomlázka, tatar; pomlázkou se šlehalo, aby byla děvčata zdravá.
 Vysévání obilí – do misek se vysazují jarní květiny, obilí, do kterého se aranţují kraslice,
zvířátka, větvičky, převládají veselé barvy.
 Velikonoční beránek, mláďátka – symbol křesťanského pojetí Velikonoc.
 Kraslice – malované vajíčko
 Hrkačky, řehtačky – na zelený čtvrtek, pátek chodí po vesnici kluci s řehtačkami na
místo zvonění zvonů.
 Kočičky – větvičky z jívy
 Mazanec, Jidáše – tradiční pečivo
Dítě pomůţe rodičům vyzdobit velikonočně dům, dle moţností.

CO JSOU TO VELIKONOCE?











Seznámíme se s tradicemi a lidovými zvyky, které jsou s těmito jarními svátky spojeny.
Zároveň si připomeneme i jejich duchovní rozměr spojený s ukřiţováním a následným
zmrtvýchvstáním Krista.
ŠKAREDÁ STŘEDA – nikdo se nesmí na nikoho mračit, aby se stejně nemračil kaţdou
středu
ZELENÝ ČTVRTEK – připravuje se jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, kopřivy),
abychom byli zdrávi po celý rok. V kostele přestanou zvonit zvony, „odlétají“ do Říma. Děti
chodí s řehtačkami
VELKÝ PÁTEK – je to den Kristova ukřiţování, nejí se maso
BÍLÁ SOBOTA – zvony se vrací z Říma, připravují se velikonoční mazance, beránci. V noci
ze soboty na neděli Kristus vstal z mrtvých, proto se říká Velká noc (podle ní se nazývají
Velikonoce)
VELIKONOČNÍ NEDĚLE (Boţí hod velikonoční) – v tento den vrcholí velikonoční svátky,
pojídá se všechno, co se k Velikonocům připravilo
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – chlapci chodí se na koledu s ozdobenými pomlázkami.



Podívejte se na pohádku Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nW7iVeLfuYc



Zahrajte si s dětmi velikonoční hry:

PŘENÁŠENÍ VAJÍČKA NA LŢÍCI
Vše, co na tuto hru potřebujete je lţíce a vejce. Jedná se o zábavnou hru, kterou hrají všichni
bez rozdílu věku. Dítě si postaví vejce na lţíci, lţíce se smí drţet pouze jednou rukou a při
běhu se vejce nesmí nijak přidrţovat. Můţe obcházet, obíhat stůl, jít k určitému cíli. Je jen na
vás, jestli pouţijete vejce syrové, natvrdo, nebo vyfouknuté.

FOUKÁNÍ VAJEC
K této hře potřebujete vyfouknutá nebo plastová vejce a brčko. Úkolem je, pomocí foukání do
brčka dostat vejce od startu přes hrací pole aţ k cíli. Hraje se nejlépe na hladké ploše.

VENKOVNÍ HRY

Děti pouţijí proutek, nebo klacík a mohou z nich skládat různé obrázky a házet s nimi, loupat
kůru, obracet, přenášet.



Naučte se koledu:
Koledníci jdou, pomlázku nesou,
zpívají koledy, „vajíčko dejte mi“.
Ať je pěkně malované,
od srdíčka darované.



Výtvarná činnost – náměty pro výrobu kraslic:
 papírové
- potřebujete bílý nebo barevný papír
- nakreslený tvar vajíčka se můţe nabarvit, polepit, popřípadě pouţít
bramborové otisky a vystřihnout
 pomocí papírové kuchyňské utěrky
- uvařené vajíčko zabalte do papírové kuchyňské utěrky (ubrousku), utěrku
hustě pokreslete fixami, postříkejte vodou a nechte zaschnout
 přírodní barvení vajíček
- https://www.youtube.com/watch?v=66VRUTlRrbM
 barvení rýţí
- https://www.youtube.com/watch?v=eQA_QtAHX14&t=75s
 „mramorování“ lakem na nehty
- https://www.youtube.com/watch?v=uC92-VnQCJk

Přiřaď k sobě stejné počty slepiček a vajíček.

Pomoz najít slepičce její vajíčko a vybarvi dvojicí stejnou barvou.

