
                                                                 A přišlo jaro😊 

               

                                                     Ahoj děti, mamky i taťkové.  

To je fajn, že za námi přišlo jaro. I když se paní zima ještě hlásí sem tam o slovo, její vláda pro 

tento rok končí.  

  Pro jistotu, aby nám tady zima nezůstala se vynáší Mařena, nebo se jí také říká Morena. 

    „ Jeeee, to já se trošku té Mařeny Morenovité bojím To je nějáká zlá baba? Která se někam 

vynese a…………………….nebo……Kdo to vlastně je?“ 

                                     



 

                              Ten náš Zvídálek. Vždyť on by nás úplně popletl. 

Mařena je totiž figura zhotovená ze slámy a hadrů, s pomalovaným obličejem a kolem krku 

má korále z vyfouknutých bílých vajíček. Říká se, že když ji vyneseme ven z vesnice a hodíme 

do řeky, nebo spálíme, zima už k nám tento rok nepřijde. 

                                              Mařena může vypadat asi takto. 

                 

               

 



                                        „A to tu Morenu vynesou jen tak?“ 

                             Zvídálku, víš ty co? Tak se na to společně s dětmi podívej.  
 

                                                       https://www.youtube.com/watch?v=-87BpwOadVk 

                          Někdy mají chlapci a holky při vynášení Moreny takové krásné oblečení. 

                                                    Takovému oblečení se říká lidový kroj.  

Každý kraj u nás má lidový kroj jiný. Některý kraj hodně zdobený a jiný zase méně. Podle 

kroje se kdysi poznalo, odkud ta holka, nebo ten kluk, pochází😊 

                                                         To je krása, podívej. 

                        

 

                           

https://www.youtube.com/watch?v=-87BpwOadVk


                       Některé lidové kroje jsou velice „bohaté“ – hodně zdobené. 

                                   

                                        A některé jsou „chudší“ – ne tolik zdobené. 

                                 

                                                                Co myslíš?  

Která holka je hodnější? Která peče lepší koláče? Která umí něžněji pohladit? S kterým 

klukem je větší sranda? Který z nich je asi lepší kamarád? Který z nich by spíše pomohl 

babičce s nákupem?  

                             Můžeš zjistit podle oblečení, jestli by ti s nimi bylo dobře?  

                                                            Na co jsi přišel?  

                                                        



                                                         Pohádka O pyšné noční košilce. 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=cbjIi70ZXLw 

                                                             Jak jsi poslouchal?  

1. Co se pejskovi stalo? 

2. Co se má dělat se střepem? Můžeme střepy jen tak někde vyhodit? A proč? 

3. Co chtěl pejsek, aby kočička udělala, aby neměl dlouhou chvíli? 

4. Jakou barvu měla chudá noční košilka? 

5. Co na sobě měla ta bohatá noční košilka? Vzpomeneš si? 

6. Proč si nechtěla ta bohatá noční košilka hrát s tou chudou? 

7. Komu se svěřila chudá noční košilka se svým trápením?  

8. Co se stalo v noci, když chudá noční košilka spala? 

9. Jak potom vypadala ta bohatá noční košilka? Co se s ní stalo? 

10.  Co se stalo z té chudé a bohaté noční košilky?  

                                                                  Staly se z nich kamarádky?  

 

                                     

https://www.youtube.com/watch?v=cbjIi70ZXLw


 „My už se tak moc na ty naše kamarády těšíme, že….že…….že je snad budeme vítat jako vzácnou 

návštěvu chlebem a solí…….“ 

                                

             No to by Vás Zvídálek s Ferdou přivítal jako opravdu vzácnou návštěvu.  

                     Vzácné návštěvy se opravdu děti vítají chlebem a solí.  

Chléb představuje dar, který nám příroda dala za naši tvrdou práci. 

 (Pamatujete si, jaká práce byla za tím, mít chléb? Zaseli jsem semínko, o které jsme se 

museli starat, pak jsem obilí sklidili, odvezli do mlýnu a měli mouku. Z mouky jsme pak pekli 

chleba. Vzpomínáš?) 

Sůl je znamením čistoty a vzácnosti.  

        Takže vzácné návštěvy se vítají chlebem a solí. To je také naše lidová tradice. 

                 



                                                   Už jste někdy doma pekli chleba?  

                                                

                                                

 Zkuste to, není to taková věda, jak se zdá. Má kamarádka Silvie napsala kuchařku, ve které je 

recept na chleba tak akorát pro mě. JEDNODUCHÝ😊 

                                                  RECEPT NA DOMÁCÍ CHLEBA 

3 hrnky hladké mouky 

2 lžičky soli 

2 lžičky drceného kmínu 

½ kostky kvasnic 

1 a ½ hrnku teplé vody 

V zadělávací míse promíchejte mouku se solí a kmínem. Do hrnku, ve kterém jste odměřili 

mouku rozdrobte kvasnice, zalijte teplou vodou promíchejte a vlijte do zadělávací mísy 

k mouce. Vařečkou zpracovávejte těsto. Další půl hrnek vody do těsta přidávejte opatrně, 

podle potřeby. Každá mouka je jiná a těsto by mělo být opravdu husté, taková „kejda“. Poté 

mísu přikryjte víkem, nebo utěrkou a dejte kynout na teplé místo. Asi po hodině kynutí 

zapněte troubu na 230 stupňů, vložte do ní skleněnou mísu i s víkem a zahřívejte 15 – 20 

min. Vykynuté těsto dejte pomocí stěrky do suché nahřáté mísy. Přiklopte víkem a vložte do 

vyhřáté trouby. Pečte na 230 stupňů asi 30 min. Poté sundejte víko a chléb dopékejte ještě 

15 minut, aby měl barvu. Upečený chleba vyjměte ze zapékací nádoby a vraťte zpět na rošt 

vypnuté a pootevřené trouby.          Mňam😊 

                                                          



                                      Pokud Vám trošku mouky zbylo,  

           dejte je dětem do plechu a máte krásný prostor na kresbu. 

                                 Smažete jen tak, že zatřepete😊 

                      

 

Zkuste nakreslit zdobení, které měla na sobě košilka. (Malé děti si malují dle vlastní chuťi ) 

- Křížky 

- Kolečka 

- Čáry (vodorovné i svislé) 

- Osmičky 

- A pak, co umělecká duše ráčí😊 

                                    Za co dostala Klárka tento krásný chleba? 

Tak až ti maminka dá kousek chleba třeba ke snídani, nezapomeň ho snís celý. Žádný zbytek! 

                        Protože my si jídla vážíme. A chleba obzvlášť…. 

                                       

(Rodiče, zkuste děti nechat, aby si samy namazaly chleba, aby si samy nabraly oběd. Uvidíte, 

že talířky budou prázdné. Dítě pak ví, že si to samo nabralo a co si samo nabralo, to většinou 

i sní. Samo si určilo množství. Učí se tak odhadovat, učí se být zodpovědné za svá rozhodnutí 

😊) 



                                          U nás doma mají chleba všichni moc rádi. 

          Tvoří se na něj úplné řady. Podívej, kdo se do řady na chleba postavil. 

                                                    Představování začíná. 

                                                „ Ahoj , já jsem Zvídálek“ 

                                              

                                                       „ Ahoj, já jsem Ferda“  

                                              

                                                   „ Ahoj, já jsem Ovečka“ 

                                             

                                                 „ Ahoj, já jsem Tuleň“ 

                                            



                                             „ Ahoj, já jsem Zelenáč“ 

                          

                                           „ Ahoj, já jsem Oslík“ 

                                            

„My všichni chleba milujeme. Všichni bychom ho chtěli ochutnat a tak se postavíme hezky do 

zástupu a čekáme, až na nás dojde řada.“ 

                                       

 



                                                 Něco pro předškoláky. Trošku se nám to pletlo:( 

 

  ( Hned před, nebo za stojí vždy jen jeden. Můžeš se ho dotknout, když dáš ruku před sebe, 

nebo za sebe.  

Když se ptáme, kdo stojí před tebou, jsou to všichni ti, kteří např. chleba ochutnají dříve, než 

ty – jsou před tebou. Za tebou jsou všichni ti, kteří příjdou na řadu až po Tobě.)  Vyzkoušej si 

to třeba i s mamkou a taťkou, když budete čekat na……. Na co můžete čekat? 😊. 

 1. Kdo stojí hned před Tuleňem? 

2. Kdo stojí za Edou? 

3. Kdo stojí hned před Zelenáčem? 

4. Kdo stojí za Ovečkou?  

5. Kdo stojí jako první? 

6. Kdo stojí jako poslední? 

7. Stojí více plyšáčků před Oslíkem, nebo za Oslíkem? 

8. Kolik plyšáčků stojí před Ovečkou? A kolik za Ovečkou?  

                                                               

                                        

 

                                               



 

                                                 Jak Vám to šlo? Můžu Vám zatleskat? 

                                             

                              Tleskat všichni umíme. Ale jak je to reagovat pohybem podle obrázků? 

                                      Pohyb podle symbolů už jsem ve školce dělali, jen trošku jinak😊 

                                                           Takhle Vám to šlo skvěle! 

                                  

 

 



                                                     Teď to zkusíme takhle. 

                                                       Pozóóór, začínáme! 

              ( bouchnout pěstí, dupnut jednou nohou, tlesknout ) 

 

                                          

                               

 



                             

                            



 



 

                                                                         A JE TO😊 

 

                                                            



                                          Poznáš, o jako písničku se jedná?  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   Zazpívejte si všichni společně. 

                      

 

                 https://www.youtube.com/watch?v=2W5xhXvuok8 

https://www.youtube.com/watch?v=2W5xhXvuok8


                 Lehkým cvičením propojíme levou a pravou hemisféru mozku. 

                                

Díky propojování levé a pravé hemisféry se učení stává snadným, je efektivní, rychlejší, lidé 

obecně jsou schopni pojmout a pamatovat si velké množství informací, a co bylo důležité – 

beze stresu a s radostí. 

                                                         Tak pojďte se mnou😊 

     (Menší děti nemusí zvedat koleno k lokti, ale pouze plácat do protilehlého stehna) 

¨                                    https://www.youtube.com/watch?v=Ma9xOixG6xQ 

 Děti naše milované, užívejte si krásných dní a když budete venku dejte pozor, abyste třeba 

nezašláply nějákého broučka. Protože bychom si měli dávat pozor na to, abychom nikomu, 

třeba i nechtěně, neblížili…….. 

                          

 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma9xOixG6xQ
https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c


     „Jen ten, kdo měl šťastné dětství, vyznává tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět.“ 

        Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936                                          

 

                                    

 

                                 Takže na závěr trošku z lidových písní😊 

 

                          https://www.youtube.com/watch?v=9fgyqLT9MRA 

 

 

Opatrujte se ve zdraví a radosti. Těšíme se na Vás. P. uč. Pavla, Dáša a teta Gabka. 

 

 

 

 

                            

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgyqLT9MRA


 

 

 


