5. TÝDEN
„Hody, hody, doprovody“
Týdenní náměty na činnosti jsou zaměřené na příchod Velikonoc.
Děti se seznámí s velikonočním obdobím a mohou si vyzkoušet různé tematické aktivity.
Věříme, že Vás i Vaše děti něco z přiložené nabídky činností osloví a užijete si společně strávené chvíle 

SEZNÁMENÍ S VELIKONOCEMI - čtení s porozuměním
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-> dbáme na to, aby dítě doplněná slova do textu správně skloňovalo a vyslovovalo
-> ptáme se dětí na otázky z příběhu
-> povídáme si společně o Velikonocích, velikonočních symbolech, tradicích a zvycích
Odkaz k rozšířené velikonoční pohádce: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

VELIKONOČNÍ BÁSNIČKY A ŘÍKADLA
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Vajíčko se kutálí,
(otočka okolo)
kvočna za ním běží,
(běh po špičkách)
z kopečka i do kopce, (podřep, výskok)
utíká jen stěží.
(poskoky)
Vajíčko se kutálí,
(otočka okolo)
po kameni skáče,
(výskoky)
co se z něho vyklube? (pleskání o boky)
Malé žluté ptáče.
(kuřátko)

POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY
• Zajíček v své jamce - rodiče s dětmi utvoří kruh, jeden je uprostřed = zajíček. Chodíme okolo
a zpíváme: „Zajíček v své jamce, sedí sám, sedí sám. Ubožáčku, co je ti, že nemůžeš vstávati? Chutě skoč
a vyskoč!“ Zajíček uvnitř kruhu buď začne ostatní honit a snaží se někoho chytit, nebo si vybere
jiného zajíčka a společně si zatancují.
• Velikonoční pantomima - děti předvádí velikonoční symboly, zvyky apod. (např. skákání jako
zajíčci, batolení jako káčátka, jdeme na koledu - chůze, kluci honí s pomlázkou děvčata - běh, vajíčko
- válení sudů, …), při tom tancují na hudbu.
• Barvení vajíček - děti představují bílá vajíčka a pohybují se po prostoru. Rodič říká: „Barvím,
barvím vajíčka na …“ a doplní název jedné barvy, na kterou se mají všechna vajíčka obarvit. Úkolem
dětí je co nejrychleji v prostoru najít požadovanou barvu a dotknout se jí.
• Narození kuřátka - chováme vajíčko -> zahříváme ho -> kuřátko se klube = děláme dřepy ->
kuřátko se protahuje = protahujeme se na špičkách -> kuřátko běhá, skáče, …
• Zobání zrníček - na zem rozházíme libovolné předměty představující zrníčka (čočka, papírová
kolečka, víčka od PET lahví, …). Děti si hrají na kuřátka a zobou zrníčka tak, že je zobáčky (kolíčky na
prádlo) nabírají a odnáší na určené místo (např. do košíčku). Hra slouží k rozvoji jemné motoriky.
• Cvičení s vajíčky (míčky) - podávání vajíček kolem dětí (ve stoji, v kleku, v sedu)
- vejce držíme za zády, předkloníme se, upažujeme
- sedy-lehy s vajíčkem v ruce
- sed skrčmo zkřížený, vejce nad hlavu, úklony vpravo a vlevo
- kutálet vejce chodidly ze strany na stranu
• Pravda a lež - rodiče vypráví o Velikonocích a o jaru a děti dávají pozor, zda se říká vše správně.
Pokud je něco popletené (např. o Velikonocích stavíme sněhuláky, rozbalujeme dárky, koupeme se
na koupališti atd.), musí děti reagovat, vyskočit a říct správnou odpověď.

ARTIKULAČNÍ, DECHOVÁ A SLUCHOVÁ CVIČENÍ
• dechová cvičení - přivoníme ke kytičce - hluboký nádech nosem, výdech ústy
- ovečka - nádech nosem, výdech na slabiku „beeeee“
- slepička - nádech nosem, výdech na slabiky „kokokokoko“
- syčí husička - nádech nosem, výdech „ssssss“
- rostoucí vajíčko - nádech do hrudníku, do bříška
• cvičíme jazýček - mlsný zajíček - zajíček se olizuje, snědl mrkvičku (vypláznutý jazyk krouživým
pohybem olizuje dolní a horní ret)
- mrskačka - chlapci mrskají děvčata pomlázkou (ústa široce otevřená, špička
vypláznutého jazyka se houpe nahoru a dolů)
- kartáček - snědli jsme moc sladkostí, tak si vyčistíme zoubky (otevřená ústa,
jazyk jezdí po horních a dolních zubech)
- vyklubané kuřátko - kuřátko se právě vyklubalo z vajíčka a rozhlíží se po světě
(otevřená ústa, vypláznutý jazyk se v ústech pohybuje vpravo a vlevo)
• jak dělají zvířátka - na jaře se rodí plno mláďátek, napodobujeme zvuky, které vydávají
• vytleskávání názvů velikonočních symbolů a určování počtu slabik
• určování prvních a posledních hlásek velikonočních symbolů
• sluchová analýza a syntéza - říkáme velikonoční slova po písmenkách a děti říkají celé slovo (např.
z-a-j-í-c = zajíc, k-u-ř-e = kuře, v-a-j-í-č-k-o = vajíčko atd.) a naopak

NÁMĚTY NA KAŽDODENNÍ AKTIVITY
• barvy, tvary, počty
• pojmy - vpravo-vlevo, nahoře-dole, před-za, vpředu-vzadu, vysoko-nízko, daleko-blízko, první,
poslední, prostřední, předposlední, vedle, mezi, nad, pod, hned před, hned za, hodně, málo, …
• recitace básní, zpěv písní
• dějová posloupnost - jak se líhne kuřátko, barvení vajíček, reprodukce pohádek
• paměťové hry - Kimova hra, opakování slov a vět, pexeso, opakování rytmu
• asociace - co se vybaví na slovo Velikonoce, zvířátka, jaro, …
• řazení, třídění, počítání, určování množství, dopočet podle věcí/obrázků (5-2=3)
• logopedické chvilky - správná výslovnost hlásek, cvičení s jazykem a mluvidly
• rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky - stříhání, lepení, kreslení, manipulace s drobnými
předměty, grafomotorické prvky na papír, do mouky, písku, hlíny, stavebnice, modelování, …
• čteme a vyprávíme si o historii Velikonoc, velikonočních symbolech a zvycích
• společenské a didaktické hry
• práce a pomoc v domácnosti, na zahradě, péče o domácí zvířátka, vaření s rodiči
• vycházky do přírody/pobyt venku - pozorování změn v přírodě, kreslení křídami na chodník, jízda
na kole a koloběžce, hledání vrbových proutků -> výroba pomlázky, najděte zelenou nebo rozkvetlou
větvičku a doma si ji ozdobte, zkuste najít první jarní kytičky, vydat se za zvířátky, ...
• vypěstujte si společně osení - děti mohou pozorovat růst rostlinky (řeřicha, pažitka aj.)

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ NÁMĚTY

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ
1. Kuře Pepík se těší na Velikonoce. Který stín k němu patří?

2. Velikonoční rozdíly - dokážeš najít 5 rozdílů?

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ
1. Dokresli do rámečků tolik puntíků, kolik slabik mají tato slova - obrázky:

2. Spoj počáteční písmenka s obrázky, na která začínají:
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MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY
1. Dokresli do košíků správný počet vajíček. Nezapomeň, že velikonoční vajíčka bývají barevná.

2. Kuřátka jdou na procházku. Některá však ztratila svoje čísla. Pomůžeš jim je správně doplnit na
bříška, aby maminka napočítala všech deset kuřátek?

3. Podívej se vždy na dvojice obrázků a urči, kde je: více, méně, stejně.

ORIENTACE V ČASE
1. Zakroužkuj obrázky, které patří k Velikonocům a řekni proč ano/ne:

2. Dějová posloupnost - vystřihni si tyto obrázky, vykresli je a seřaď, jak jdou postupně (líhnutí):

GRAFOMOTORIKA
1. Zvládneš dodělat beránkovi kudrlinky? Dokresli pod něj potom travičku a kytičku.

2. Dokresli druhé vajíčko vždy tak, aby bylo stejné jako první:

3. Vezmi si na každý řádek jinou barvu pastelky a dokresli vajíčko podle stejných vzorů:

