PROJEKT: HODY, HODY, DOPROVODY
Na jaře se příroda probouzí ze zimního spánku a místo
bílého sněhu se na nás smějí různé barvičky přírody.
Zelená je tráva, žluté kytičky, červené berušky, hnědá
hlína a spoustu jiných krásných věcí kolem nás.

1. POJMENUJ SYMBOLY VELIKONOC?

ZNÁŠ DALŠÍ? NAKRESLI.
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2.

CO JE ŘEHTAČKA?

Od Zeleného čtvrtku po Bílou sobotu nebijí zvony na kostele –
lidé používají jiné nástroje – například řehtačky.
PROČ KLUCI MRSKAJÍ HOLKY?
Aby byla děvčata zdravá, pilná a veselá po celý rok, předávají
jim mladost a zdraví z mladého proutku.
3.

BÁSNIČKY

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.
Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem
podle vody, nesl košík vajíček.
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Paní mámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička do horního rybníčka a z rybníčka do louže,
kdo jí odkud pomůže?

Kvočna sedí na vajíčku, ťuky, ťuky, ťuk, ze skořápky se
pomaličku klube malý kluk.

4. POHÁDKA O KOHOUTKOVI A SLEPIČČCE
https://www.youtube.com/watch?v=INuR_3r-hTA
1. Co jedli kohoutek se slepičkou?
2. Co se stalo kohoutkovi?
3. Co řekl kohoutek slepičce? Pro co ji poslal?
4. Proč jí nedala studánku vodu?
5. Proč nedala lípa lístek?
6. Proč nedala švadlenka šátek?
7. ……?
8. Jaký byl kohoutek?
9. Jaká byla slepička?
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5. PÍSNIČKY
Vajíčka….
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
Velikonoce
https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg

6. HRY
•

Zajíček v své jamce sedí sám, sedí sám.

Ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati?
Chutě skoč a vyskoč.
•

Co se změnilo v místnosti?

•

Kimmova hra – hra na paměť. Ukažte dětem 5 – 10

předmětů, poté je zakryjte, děti předměty vyjmenují.

7. LOGOPEDICKÁ CHVILKA
https://www.youtube.com/watch?v=zJLXRhpopVc
- vyplazování jazyka v rychlejším tempu
- ťukáme hrotem jazyka do zubů
- jazyk co nejblíže k nosu
- zapřít hrot jazyka za řezáky
- klapot koník
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8. NA PROCHÁZCE
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9. VELIKONOČNÍ HRY
Běh s vejcem
Potřebujeme: lžíci, velikonoční vejce
Jedná se o klasickou hru, kterou hrají všichni bez rozdílu věku. Vejce
se položí na lžíci. Hráči se postaví do řady a na povel vyběhnou. Lžíci
je možno držet pouze jednou rukou a při běhu nesmí být vejce na lžíci
přidržováno.
Hledání vajíček
Hledání velikonočních vajíček je nejrozšířenější velikonoční hra.
Existuje mnoho variant, jak tuto hru hrát. Jen s malou počáteční
přípravou lze hru různě obměnit: Místo pouhého hledání vajec, hledá
každý hráč pouze vejce konkrétní barvy, přičemž je nutno předem
zajistit, aby od každé barvy byl stejný počet vajec. Tento způsob hry jí
dělá zábavnější a zároveň se může každý hráč ujistit, kolik vajec vám
ještě zbývá najít. Tímto způsobem proti sobě mohou hrát i týmyjeden tým hledá pouze červené a druhý tým pouze žluté sladkosti
(nebo vejce). Je také možné každému dítěti dát seznam toho, co má
nalézt - například: určitý počet vajec konkrétní barvy, jednoho
čokoládového zajíce, čokoládové kuře, květinu, čokoládového
beránka, atd. Samozřejmostí je, že všechny tyto věci musí být předem
ukryty.
Ťukání
Při této hře proti sobě stojí dva hráči, každý drží v ruce vejce a na
povel špičkami vajec o sebe ťuknou. Ten, jehož vejce zůstane
nepoškozeno, vyhrál.
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Vaječné kutálení
Tato hra se dá hrát z kopce či jiné nakloněné plochy. Každý z hráčů
nechá své vejce kutálet dolů. Vítězem je ten, jehož vejce se dokutálí
nejdále. Vítěz si může posbírat a ponechat vejce ostatních.
Foukávání vajíček
Potřebný materiál: vyfouknutá nebo plastová vejce, sláma/brčko
Hraje se nejlépe na hladké ploše. Úkolem je pomocí foukání do brčka
dostat vejce od startu až k cíli přes hrací pole. Je to mnohem
složitější, než se zdá. Díky nepravidelnému tvaru vajec můžete zažít
mnoho veselých momentů.
Hoď vejce
Hrají proti sobě dva týmy. Každý tým obdrží jedno vejce. Hráči stojí
proti sobě a házejí si vejce. Ten kdo hodí, udělá krok zpět. Komu vejce
spadne, prohrál. Vejce může být velké čokoládové, na tvrdo uvařené
slepičí či syrové. V případě použití syrových vajec dbejte na to, aby
byli všichni vhodně oblečeni.
Barvení velikonočních vajíček
Pomocí koupených barev mohou i děti vyfouknutá vajíčka snadno
obarvit. Při barvení uvařených vajíček je nutno použít potravinářská
barviva, která jsou zdraví neškodná. Vajíčka můžeme ozdobit jednou z
mnoha rozdílných technik.
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10.

NÁMĚTY NA VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ

8

9

