
 

Velikonoce a tradice 

 

 

 

 -- vybarvování velikonočních omalovánek, prohlížení knížek s jarní a velikonoční tématikou 

- seznámení  s tradicí  Velikonoc, jak je budeme slavit  doma.. 

-ukázka pletení pomlázky, zdobení pomlázky s mašlí, zdobení vajíčka 

 -seznámení se slepičkou, kuřátkem, kohoutkem a vajíčkem, zajíčkem 

-naučíme se velikonoční říkadla 

- video ukázka, jak se slavily Velikonoce v „Chaloupce na vršku“ Jak se Anička bála smrtky 

(Mořeny) 

 -po shlédnutí pohádky diskuse o tradicích, které jsme v příběhu viděli 

- co se peče na Velikonoce, jak slaví  na vesnici…. 

- na předkreslené obrázky slepiček obtiskáváme houbičkou namočenou v temperové barvě 

střídavě různé barvy - barvy slepiček hnědá, žlutá, oranžová 

-po zaschnutí dolepíme slepičce oko, hřebínek a zobáček- výrobek můžeme dát jako dekoraci 

do trávy 

 

 

https://www.hackmath.net/cz/priklad-uloha/9921


 

-vybarvování omalovánek dle fantazie dětí, přebírání zrníček- kukuřice, popcorn, semínka- 

rozdělení do správných nádob- rozvoj jemné motoriky  

- povídáme si, jaké máme počasí, jaké máme roční období 

- vyprávíme si o tom, co slepička jí, kde bydlí, jak mluví, jak mluví kohoutek, kuřátko, co nám 

dává slepička, kdo už viděl živou slepičku 

- stříhání krepového papíru 

- vyprávění  veršované pohádky „ Kuřátko a obilí“- F. Hrubín 

-zkoušíme vyprávět obsah básničky- koho kuřátko potkalo?  Co se kuřátku stalo? 

-co je to obilí? atd.  

 

 

Kuřátko a obilí       
                                                           

Jak to bylo, pohádko?                     
Zabloudilo kuřátko 
za zahradou, mezi poli, 
pípá, pípá, nožky bolí. 
Ve vysokém obilí 
bude večer za chvíli. 

"Povězte mi, bílé ovsy, 
kudy vede cesta do vsi?" 
"Jen se zeptej ječmene, 
snad si na to vzpomene." 

Kuře bloudí mezi poli, 
pípá, pípá, nožky bolí. 
"Pověz, milý ječmínku, 
jak mám najít maminku?" 
Ječmen syčí mezi vousy: 
"Ptej se pšenic, 
vzpomenou si." 

Kuře pípá u pšenic, 
nevědí však také nic. 
"Milé kuře, je nám líto, 
ptej se žita, poví ti to." 

http://www.enviprodukt.cz/zoo/zvirata/drubez


Kuře hledá žitné pole, 
ale to je dávno holé 
a na suchá strniska 
vítr tiše zapíská: 

"Vždyť jsi doma, za chalupou, 
slyšíš, v stáji koně dupou, 
kocour ve stodole vrní 
a tvá máma za vraty- 
-zob zob, zobe bílé zrní 
s ostatními kuřaty. 

"Děkuju ti, žitné pole!" 
"Pozdravuj tam ve stodole." 
"Koho, milé políčko?" 
"Zrno i to zrníčko. 
Ať se ke mně zjara hlásí, 
vychovám z něj nové klasy." 

A tak mámu zakrátko 
našlo malé kuřátko. 

-děti natřou vodou velké papírové vejce a dají na něj postupně nastříhané krepové proužky  

 -proužky se obtiskují na vajíčko a vytváříme společnou koláž 

- hry s velkými kostkami- stavíme domečky pro slepičky a jejich kuřátka- kurníky 

- Velikonoční říkadlo- Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný………… 

- zdobení vajíček s ovesnými vločkami – natření vajíčka tekutým lepidlem, obalení ve vločkách- 

domalování temperovými barvami    

- na velký papír nácvik velkého kruhu- vajíčka- uvolnění celé paže 

-vybarvování omalovánek  voskovými pastelkami 

 


