Setkání s velikonočním zajíčkem

Vážení rodiče, milé děti,
moc děkujeme, že již někteří máte předchozí úkoly hotové a tudíž dostáváte od
nás velkou pochvalu.
Teď už nás čeká období velikonočních svátků. Ve školce bychom vyráběli
zajíčky, kuřátka a slepičky, pomlázku, pěstovali bychom osení a barvili vajíčka.
Posíláme jen výběr několika úkolů, které si s dětmi můžete vyzkoušet. Hotové
úkoly ukládejte do desek ....
Úkoly pro děti a rodiče:
1. Poslech velikonočního příběhu: maminka nebo tatínek ho přečtou (viz
příloha 1)
2. Popovídejte si o příběhu: o čem příběh je, kdo v něm vystupuje?
3. Vyjmenuj hlavní znaky velikonoc, co k nim patří?
4. Vyjmenuj dny v týdnu, roční období a měsíce v roce! Maminka tě bedlivě
poslouchá.
5. V jakém ročním období a měsíci máme velikonoce (vánoce, velké prázdniny)?
6. Grafomotorika: posílám několik listů na vyplnění, vyber si alespoň 2 a doplň
je (viz příloha 2 – 5 )
7. Výtvarná výchova: vyrob si s maminkou nebo taťkou velikonoční vajíčko,
kuřátko a zajíčka. Podívej se do přílohy a hned budeš
vědět, jak na to (viz příloha 6,7)
8. Tělesná výchova: postav si své kuřátko a zajíčka třeba na stůl či okno, abys
na ně viděl a spolu s mamkou jim ukažte, jak umíte cvičit.
Zacvičte si cviky, které si pamatuješ ze školky. Začni
hlavou, potom procvič ruce, trup, nohy, můžeš cvičit
i na zemi. Použij míč!
9. Básnička: mamka ti přečte několik básniček (viz příloha 8) a ty si jednu
vyber a nauč se jí!

Příloha 1
Jednou se tak cvrčkové procházeli venku a dívali se kolem sebe, co už jaro přineslo.
Svítilo sluníčko, na nebi ani mráček, v trávě, která ještě nebyla úplně zelená, rostly
sněženky, ve stromech švitořili ptáčkové, v jarním větříku se začínal mihotat první
hmyz, mušky a čerstvě probuzené včelky. Cvrčkové si poskakují, pobrukují písničky,
které mají rádi a najednou slyší: „Hody, hody, do té vody,… ne, ne, ne, hody, hody,
skoč do vody. Sakryš!“ Chvíli se podivují, kdo je ten popleta a najednou hopsa, hejsa,
tamhle za pařízkem vyskočil zajíček a při tom skákání lamentuje a plete slovíčka.
„Potkala mě koroptvička, chtěla jedno zelené, teda, modré, ne, oranžové ..., halóó,
pomůžete mi, cvrčkové?“, zahlédl cvrčky a dohopsal k nim. „Jsem velikonoční
zajíček Lukášek, jsem hrozný popleta. Za chvíli budou Velikonoce a já kontroluju
stav přírody, aby na velikonoce byla připravená. Dokonce jsem si vymyslel i novou
velikonoční básničku, měl jsem ji napsanou na lístečku, ale jak tak hopsám lesem, tak
jsem ji ztratil a nemůžu si vzpomenout na slova.“ Cvrčkové se na sebe podívali a
odvětili: „A zajíčku Lukášku, pamatuješ si, kudy jsi všude hopsal? Abychom věděli,
kde Ti máme pomáhat hledat.“. „Hmmm, to nebude těžké. Já totiž hopsám trasou,
kde každý rok schovávám pro děti na Velikonoce malovaná vajíčka. Musím ji totiž
každoročně zkontrolovat, a najít nová místečka na schování, možná mi tam někde
vypadl. Je to cestou za tím pařízkem, tam je malý lesík z nízkých smrčků, hopsal
jsem tam mezi stromky, potom je tam potok s velkými kameny, po kterých jsem ho
přeskákal, a za ním je velký palouk, který je obklíčen lesem, rostou tam sněženky a
sem tam je nějaká krtina. Tam jsem začal.“ Cvrčkové hledali a hledali a opravdu
našli. „Moc vám děkuji, cvrčkové, že jste mi donesli mou básničku, konečně se ji
můžu pořádně naučit a neudělám na Velikonoce ostudu, bez ní by byly moje
Velikonoce ztracené.“, děkoval zajíček Lukášek, když mu cvrčkové donesli nalezený
Lístek.
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