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Učíme se znát

VELIKONOCE

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem.
Jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara.
Velikonoce jsou spjaty s lidovými tradicemi. V Čechách a na Moravě muži šlehají ženy
pomlázkami pletenými z vrbového proutí, aby se ženy omladily a koledují malovaná vejce. Způsob
barvení a zdobení vajec jakožto symbolu nového života se liší dle krajových tradic.
A protože Velikonoce jsou spojené s vítáním jara společně si s maminkou řekneme básničku
a zkusíme si malinko zacvičit: 😊

JARO

Podívej se, támhle v trávě,

(dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě,

(z dřepu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku,

(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)
K sluníčku lístky natahuje,

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

ještě se ospale protahuje,

(–//–)

na louce není jediná,

(stoj snožmo, hlavou NE)

protože jaro už začíná.

(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

Věděli jste?
Některé dny jsou označeny jako:
Květná neděle
Na Květnou neděli se dům vymetal zelenými ratolestmi, aby se vyhnaly neřesti a nemravnosti.
Nesmělo se nic péct, aby se nepřivolala neúroda.
Modré pondělí
Kromě úklidu se tento den nesmělo pracovat.
Šedivé úterý
V úterý se pokračovalo v úklidu, hlavně se vymetaly pavučiny z koutů.
Škaredá středa
Škaredá středa se také nazývá Sazometná, protože se vymetaly komíny po zimním vytápění. Na
Škaredou středu se podávalo „škaredé jídlo“, třeba natrhaný bramborák.
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek se pekly jidáše a pokračovalo se v úklidu. Zamést dům a vynést smetí se muselo
již před východem slunce.
Velký pátek
Tento den bylo zvykem vstát brzy a omýt se v potoce. Nesmělo se hýbat se zemí, pracoval na poli
nebo v sadu ani prát prádlo.
Bílá sobota
V sobotu se na pole nosily křížky z ohořelých dřívek, aby přinesly úrodu. Ženy a dívky tento den
malovaly kraslice a muži a chlapci pletli pomlázky.

Koledy
Velikonoční koledy mají dlouholetou tradici. Koleda byla původně označením písně, kterou zpívaly
děti během velkých křesťanských svátků. Mezi nejznámější koledu, která se říká při pomlázce patří:
,Hody hody doprovody“

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
V komoře v koutku.
Na zeleným proutku.

Poznáváme sami sebe
Vymalujte si velikonoční vajíčko nebo velikonočního zajíce a nebo obojí 😊
Jedním z nejznámějších symbolů Velikonoc je velikonoční vajíčko. Představuje plodnost,
úrodnost, život a vzkříšení. Je symbolem zrození, ale i smrti, tedy začátku i konce.

Vybarvi si 😊

Žijeme spolu

Tvořeníčko
Doma si můžete společně vypěstovat osení 😊

Budeme potřebovat:
semínka
zeminu
miska, může být i skořápka od vajíčka
Do misky na dno dáme zeminu asi do výšky 5–8 centimetrů. Mírně ji přitlačíme a hustě posypeme
semínky, v tomto případě obilkami pšenice či ječmene. Semínka by neměla být na sobě, pouze hustě
vedle sebe. Zasypeme je vrstvou zeminy, asi 0,5 cm silnou. Tu opět jemně přitlačíme a zaléváme dle
potřeby.

Na Velikonoce by neměl chybět velikonoční beránek.

Beránek představuje čistotu, poslušnost, upřímnost i nevinnost. V dnešní době je vnímán hlavně
jako křesťanský symbol, i když byl známý již před vznikem křesťanství, kdy bylo velice rozšířené
pastevectví.

Doma s maminkou můžete vyzkoušet 😊

Pečený beránek na Velikonoce určitě musí být. Roztomilého beránka z nadýchaného piškotového
těsta si doma upečete raz dva. Díky hrníčkové metodě jsme totiž odvažování surovin zjednodušili
na minimum.

Potřebné suroviny
Mouka polohrubá 1 hrnek
Mléko 1 hrnek
Ovocný chlebíček Hamé 1 ks
Kůra z citronu 1
Máslo na vymazání
Cukr krupice 0.5 hrnek
Vejce 2 ks
Prášek do pečiva 0.5 balení
Strouhanka na vysypání

Vnímáme všemi smysly

Procvič si správný úchop tužky a obtáhni vlnky. 😊

Procvič si správný úchop tužky a obtáhni. 😊

Objevujeme svět
pomlázka – děvčata se vyplácela proto, aby byla zdravá, veselá, pilná a svěží tak, jako je pružný,
svěží a ohebný mladý vrbový proutek.

Velikonoční pohádka 😊
,,Jak se pomlázky ztratily“
https://www.youtube.com/watch?v=84fzksuwXvA&ab_channel=ThuyStong
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