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Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostravafile_2.jpg
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Škola plná zážitků
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Rozumová výchova – Člověk a jeho svět
Téma týdne: Velikonoce

Velikonoce jsem nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem v období března až dubna. 
Mezi velikonoční symboly patří beránek, kříž, velikonoční oheň, vajíčko většinou červené barvy, kočičky.  
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V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Původně koleda označovala píseň, kterou děti zpívaly během velkých křesťanských svátků. Dnes chodí děti, někde i s dospělými, a navštěvují sousedy a za doprovodu veselé velikonoční říkanky koledují a vyslouží si vajíčka a sladkosti. 
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. 
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Řehtačka a kraslice
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Beránek
Jidáše
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Velikonoční osení
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Mazanec

Psaní
Grafomotorika- ovál, dbáme na správné držení psacího náčiní.
vajíèko.png
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Matematika
Rozstříhejte na jednotlivé pruhy a spojte obrázek – nápomocna jsou také čísla
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Jedna ovečka má na sobě číslici a druhá puntíky. Najdi k sobě správné ovečky.
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Člověk a jeho svět
Rozstříhejte slepičky a vajíčka a poté přiřazujte k slepičkám správné vajíčko. 























file_45.jpg


file_46.wmf











file_47.jpg


file_48.wmf
















Čtení
Čteme společně s dospělákem. Dítě říká slova místo obrázků. Ti, kterým to moc nejde, poslouchají maminku, nebo tatínka, jak čte. 
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Řečová výchova
Popis děje (situační obrázky) 
Dítě popisuje obrázek s velikonoční tématikou. Dítěti můžeme dopomáhat doprovodnými otázkami. Co drží chlapeček v ruce? Co má dívka v košíku? Kdo běží za chlapcem? Jsou na obrázku nějaké kytky?....
Velikonoce, pomlázka - reklama HERA, NEPRODEJNÉ, sta�ena | Aukro
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Smyslová výchova – Člověk a svět práce
Pomáhejte mamince, nebo babičce v kuchyni. Upečte si velikonoční perníčky. Připravte si těsto (buď máte domácí rodinný tradiční recept, nebo se inspirujte na internetu). Vnímejte vůni badyánu, skořice, fenyklu, anýzu, medu. Vykrajujte velikonoční tvary, zajíčky, nebo vajíčka. Sledujte, jak krásně perníčky v troubě rostou a jak voní při pečení. Poté si je společně doma nazdobte. 
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Hudební výchova
Rytmizace básničky- Říkejte básničku a zároveň střídejte tleskání rukama, dvakrát o sebe, dvakrát do stehen. 

PPT - U� se blí�í Velikonoce PowerPoint Presentation, free download -  ID:5943761
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Výtvarná výchova
Pomůcky: tvrdý výkres, vodové, nebo temperové barvy, štětec, kelímek s vodou, nůžky
Postup: Velikonoční kraslici si vytiskneme na výkres, vybarvíme barvami. Po zaschnutí můžeme vystřihnout a vyzdobit si vajíčkem pokojíček. 
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Pracovní výchova - Člověk a svět práce
Velikonoční ovečka
Pomůcky: bílá vlna, nůžky, karton, lepidlo, tvrdý výkres
Z kartonu si vystřihneme tělo ovečky (viz obrázek), záleží na nás, jak velké kolo bude.  Celé kolo omotáme bílou vlnou. Karton nesmí prosvítat. Hlavu ovečky můžeme vytisknout na výkres, nebo si nakreslit vlastní obličej ovečky. Hlavu přilepíme na vlnu. Ovečce uděláme ještě nohy z vlny. 
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Rehabilitační tělesná výchova
Pomůcky: pomlázka, maminka, babička, tetička, sestra, sousedka, …
Prožeňte všechny holky v okolí. 
Pomlázka i v karanténì. Krásnou Borhyovou letos vy�lehaly její dvì dìti -  Super.cz
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V Ostravě dne 22. 3. 2021

Vypracovala:
Ing. Iveta Johančíková

