Ahoj děti.
Tak si představte, že tento týden, není jen tak obyčejný, je totiž barevný😊
Je to takový speciální týden před Velikonocemi, kdy děláme každý den něco jiného a to je
príma a zábava. A zábavu tu máme všichni moc rádi.
A tento Velikonoční týden začíná KVĚTNOU NEDĚLÍ.
„Počkat, počkat. Copak týden začíná nedělí? Jak to vlastně je?“
Máš pravdu, Zvídálku. Normální týden opravdu nedělí nezačíná, to my víme. Ale tento týden
je speciální a začíná KVĚTNOU NEDĚLÍ.
Zvídálku, pojď si s dětmi si zopakovat naši písničku názvy dnů v týdnu.
https://www.youtube.com/watch?v=GZSD1XtXVE4

„Teď už mi ale řekni, co máme udělat na tu květnou neděli.“
Květná neděle děti a Zvídálku je ve znamení tohoto. Víte, co to je?

Jsou to kočičky.
„Kočičky? Já jsem si myslel, že kočičky jsou tohle!“

Co myslíte děti. Kdo má pravdu?

Přesně tak!
Pravdu máme oba dva. Kočičky jsou i rozkvetlé větvičky a stejně tak jsou to zvířátka.
Květná neděle je ale o rozkvetlých větvičkách.
Pověst o kočičkách.

https://www.youtube.com/watch?v=-AZ-BmC2JgY

Na květnou neděli se kostelíky zdobily kočičkami a ty potom přinášely štěstí. Natrhejte
společně větvičky břízy, nebo vrby a dej do vázy. Když budete věřit, že Vám přinesou štěstí,
určitě to tak bude.

Chvilka pro malé výtvarníky.
1. Na barevný papír nakresli větvičku.
2. Namoč prstík do bílé barvy a udělej obtisk.
3. Po uschnutí černým fixem domaluj kočičky😊

A nakonec dne to nejlepší. V tento den si lidé dělávali svačinu pod širým nebem.
Proč si ji neudělat i dnes?

Užijte si to!

„Super, takže to je v neděli a co dál?“
No co dál. Co je po neděli. Jaký den?
Pondělí. Ale tentokrát to nebude obyčejné pondělí, ale pondělí jaké?

V tento den se zdobily kostelíky do modrých barev.
Oblékněte se taky do modrého oblečení.

Nemusí to být zrovna takhle😊

Co znáš ještě modrého?
Kolik napočítáš modrých věcí, když se okolo sebe rozhlédneš?
Podívej, na co modrého si vzpomněl Zvídálek.

Předškolní děti určí písmeno na začátku slova a vytleskají. Malé děti pojmenují.
OBLOHA

MOŘE

OKO

ŠVESTKA

Super! Šikulky!

ŠEDIVÉ ÚTERÝ
Dnes se oblečte do této barvy.

Do barvy šedé.
Na šedivé úterý se traduje velký úklid. Společně vymeťte všechny pavučiny a prach ze všech
koutů. Můžeš si udělat pořádek i v hračkách.
Možná Vám k tomu pomůže naše uklízecí písnička.
https://www.youtube.com/watch?v=qKUMr51bIBA

POZOR, POZOR. UKLÍZECÍ VÝZVA!
UKAŽ MAMCE, CO SI CHCEŠ V POKOJÍČKU UKLIDIT. VYFOŤTE PŘED ÚKLIDEM A POTOM PO
ÚKLIDU. ZVLÁDL JSI TO SÁM? JE TO ROZDÍL?
KDYŽ BUDETE CHTÍT, TAK NÁM FOTO POŠLI, ABYCHOM VIDĚLY, JAKÁ JSI ŠIKULKA!
(Není to výzva pro mamky. Nechejte děti, ať si hračky uklidí SAMY! Třeba jen pár kostiček,
stavebnici, ale opravdu bez Vaši pomoci. Jak si to udělají, takové to budou mít😊)

Najdi rozdíly na obrázku.

A za odměnu pohádka….
https://www.youtube.com/watch?v=-PGnB4LTs9E

A přichází na řadu 3 den v týdnu.
Když se podíváš na svou ruku, třetí prst - třetí den je uproSTŘED.

A je to STŘEDa.

Tentokrát škaredá středa.

„Škaredá středa, znamená to, že máme být celý den smutní?“
Právě, že naopak.

I když je to škaredá středa, tento den je príma. Dle pověry se v tento den nesmí nikdo mračit,
aby mu to nezůstalo po celý další rok. Zkuste být celý den veselí, v pohodě a na sebe milí😊
A když říkáme naopak, umíš najít slova opačná?

Nikdo není ale veselý pořád.
Co prožívá chlapeček na obrázku? Co myslíš?
Umíš ho napodobit?

Návod, jak zvládnout být veselý celý tento den.
A nejen ten.
Co mohu udělat, když mám strach, je mi smutno, nebo se zlobím?
Jdi někoho obejmout.

Představím si toho, kdo mě má rád.

Zatancuj si svůj oblíbený tanec.

https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0

Jděte na procházku s pejskem.

20x vyskoč do výšky.

¨

Řekni někomu, komu důvěřuješ, co tě trápí.
Je to ta správná muška?

¨
Maluj, stříhej, nalepuj, vybarvuj, lep, stavěj….

Přitul se k oblíbenému plyšáčkovi.

Mějte prostě krásnou ŠKAREDOU STŘEDU😊

ČTVRTÝ DEN V TÝDNU
Zelený ČTVRT ek
Abychom byli po celý rok zdraví, měli bychom v tento den sníst něco zeleného. Zkus společně
s maminkou, nebo s tatínkem uvařit nějakou zelenou dobrotu.

A co by jsi si raději dal Ty?

Hrátky s barvami pro barevné dny.

K těmto hrátkám budete potřebovat krepový papír, což by mohl být problém.
Udělejte si procházku a pro kusek krepového papíru se stavte za námi do školky.
( Kromě pátku vždy v dopoledních hodinách. )
https://www.youtube.com/watch?v=X1WKsGmrNuY
Povedlo se? Co musíte smíchat, aby vznikal zelená barva?
Zazpívej si s námi😊

https://www.youtube.com/watch?v=8rZtcZ_3jnU

Poznáš slova v písničce podle piktogramů?
RrrrrrrrrRRRr

A máme tady den

A když pátý tak je to pátek.
VELKÝ PÁTEK

Na Velký pátek se dříve otevíraly skály a lidé v nich hledali poklady.
Zkuste si spolu zahrát hru „ Přihořívá, hoří!“
Určete si nějáký poklad ( kamínek, hračka, dobrotka ), který jeden z Vás tajně schová a ostatní ho
hledají.
Když se přibližují, říkej – přihořívá, když se oddalují, říkej – zima, když naleznou, říkej – HOŘÍ!!!!
Zkuste to třeba na zahradě, určitě to bude legrace.

Utrni si penízek
( rozvíjení jemné motoriky a předmatematické gramotnosti )
https://www.youtube.com/watch?v=iaTHpMGw9vQ

Den 6
Na bílou sobou se uklízelo a bílilo. Připravoval se prostřený stůl, začínalo se s petením
pomlázky.
Pomožte dnes mamince prostřít hezky stůl k obědu. A kluci by mohli s taťkou uplést
pomlázku, co myslíte, taťkové? Zvládnete to společně? 😊

A my jsem si pro Vás dnes nachystali popletenou pohádku.
Podaří se ti ji rozlést?
https://www.youtube.com/watch?v=L83BAfDqvuM

Hejného matematika ( rozpétáme pohádky )
1. Jaké dvě pohádky se zamotaly?
2. Kdo vystupoval v popletené pohádce?
3. Do jakých pohádek jednotlivé postavy patří?

4. Jakou barvu měla mít Karkulka?
5. Co znamená, když je chaloupka prostá?
6. Je možné, aby byl domeček na kraji lesa uprostřed vesnice?
7. Našli jste v pohádce ještě nějáké nesmysly?
8. Uměl by jsi povyprávět jednu z pohádek?
9. Kdo nás to tam rušil, když jsem četla? Byla to kočka?
Máte pravdu, byl to náš pejsek Bettynka a omlová se Vám, že pohádku rušila.
Zvídálkovi ale řekla, že prostě štěkat musela, protože je správný hlídací pes.
No, já si hlídací psa představuju trošku jinak. Co myslíte Vy, děti?

Neděle – 7 den v týdnu.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Na Boží hod se pekly a světily velikonoční pokrmy( mazanec, vajíčka, bléb, beránci ). A kdo
v ten den okusil posvěceného beránka, našel podle pověry ztarcenou cestu v lesích.

Zkus s maminkou upéct také nějákou velikonoční dobrotu.

Holky, jestlipak už máte malovaná vajíčka? Jestli ne, tak šupky dupky na to! Protože i když
letos asi mnoho kolendníků nepřijde, tak….Každá správná holčička má na Velikonoce
malovaná vajíčka😊

Kluci určitě zítra vyšlehají pomlázkou maminku, nebo sestřičku a proto je nutné znát
velikonoční koledu. Kdyby jste ji náááááhou už zapomněli, tady je připomenutí.

Jeva, jeva, vždyť my jsem si ještě nezacičili. A cvičení je moc důležité!
Jarní pohybová chvilka😊

Udělej zajíčka.

Udělej motýlka – hmitej nožkama.

Beruška

Pejsek

A zitřejší den si moc užijte v klidu a pohodě.
Krásné Velikonoce přejeme všem.

https://www.youtube.com/watch?v=1VkwUSv-hXA
Paní učitelka Pavla, Dáša a teta Gabka.

