
Velikonoční týden
Naše babičky a dědečci se na Velikonoce připravovali již celý týden před
Velikonocemi.

Víte kolik má týden dní?
Tolikrát si hodně vysoko poskočte, nebo udělejte tolik dřepů. Nahlas si počítejte.

1. Modré pondělí - ukliďte si v pokojíčku autíčka, plyšáky, knížky, nebo si hezky
ustelte postel.
Jestli máte nějaké modré oblečení (triko, tepláky, ponožky, …) poproste
rodiče, abyste si je dnes mohli obléct.

2. Šedivé úterý

3. Škaredá středa - nebudeme se dnes na sebe mračit, abychom se nemračili
po celý rok. Hezky se na sebe doma usmějte.

4. Zelený čtvrtek - abyste byli zdraví po celý rok, snězte něco zeleného (špenát,
okuku, salát, zelené jablko, …

5. Velký pátek

6. Bílá sobota

7. Velikonoční neděle

Na Velikonoční pondělí chlapci chodí na koledu s pomlázkou a děvčata dávají
chlapcům koledu barevná vajíčka. Když chlapec vyšlehá děvče pomlázkou, bude
dívka zdravá po celý rok.

Velikonoční básnička

Slepička
Jan Čarek

Kropenatá slepičko,
snes nám zlaté vajíčko.
Zlaté vejce? – Acho, co s ním?
O zlato já nestojím.
Jak by se mi ze zlata
líhla potom kuřata?

Velikonoční hádanka
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
Kdo je to?



Velikonoční tvoření
Kuřátko

Budete potřebovat:

Kamínek, který najdete na procházce, nabarvěte temperou nebo vodovkou na žluto.
Až uschne fixami nebo barvami domalujte očička a zobáček.

Kuřátek si můžete udělat celé hejno.



Velikonoční tvoření
Pomlázka

Budete potřebovat:

Proužek hnědého papíru (pokud nemáte, tak si vyrobte) na jednom konci asi 0,5 cm
nastříhejte. Tento konec nebudete lepit. Vzniknou vám konce od vrbových proutků.
Proužek hnědého papíru šikmo nalepte na bílý papír velikosti A5. Potom si
nastříhejte asi 20 cm proužky z krepového papíru, zbytků vlny, mašliček, látek. Tyto
proužky na jednom konci natřete lepidlem a přilepte k hnědému proužku. Přilepte
jenom asi 1 cm, zbytek ozdoby nechte volně viset.
Namočte ukazováček do vody, vyberte si libovolnou barvu a špičku prstu obtiskujte
po obvodu papíru a udělejte si hezký rámeček. Barvy můžete střídat.





Velikonoční tvoření
Zajíc

Já jsem malý zajíček, nesu košík vajíček!

Budete potřebovat:

Papírovou ruličku si ustřihnete na
6 až 8 cm. Celou ji potřete
lepidlem a omotáte provázkem
nebo bavlnkou. Z bílého nebo
barevného papíru si vystřihnete
uši a nalepíte zevnitř ruličky.
Potom podle své fantazie
dotvoříte obličej a dolepíte
fousky.



Velikonoční tvoření
Barvení vajíčka červenou řepou

Budete potřebovat:

Červenou řepu oloupete a nakrájíte na kostičky a spolu
s umytým vajíčkem ji dáte do hrnce se studenou vodou.
Přidáte dvě lžíce octa a lžičku soli. Spolu vaříte asi 30
minut. Vajíčko by mělo mít lehce růžovou barvu. Pokud
by se vám barva zdála nevýrazná nechejte vajíčko v
nálevu 2 až 3 hodiny.
Jako stojánek na vajíčko můžete použít vašeho
vyrobeného zajíčka.

Veselé Velikonoce!


