Úkolníček č. 73

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava

Škola plná zážitků

Ostrava březen 2021

Milé děti,
v tomto týdnu nás čekají svátky jara – Velikonoce. Tímto úkolníčkem si tedy můžete zpestřit
následující dny, které Velikonocím předchází.
Na tu správnou velikonoční náladu nás určitě naladí přečtené pohádka. Tentokrát se jmenuje
„O zeleném vajíčku“ a napsal ji pan Eduard Petiška. Při čtení pohádky využij obrázků pod textem,
můžeš si je vystřihnout, nalepit na špejli a pohádku si s nimi zahrát, případně jednotlivé obrázky
chronologicky seřadit tak, jak jdou v pohádce za sebou.

„O zeleném vajíčku“
„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to, kdy slyšel,
že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat
zelené vajíčko.
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“
Kohoutek šel ke špačkům.
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“
Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš nějaké?
Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. Pokud ho nemáš ani
ty, tak mi aspoň poraď.“
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se zeptej.“
Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě posílá,
abych jí nějaké přinesl.“
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li zelené
vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě
posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené vajíčko nedostal.“

Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, ať jen
snáší bílá vajíčka.“
Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a dává
barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.
Frrr – vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce.
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. Vajíčko pod ní
křupne a zůstanou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá vajíčka jsou přece jen
lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A kohoutek je rád, že nemusí
shánět nové zelené vajíčko.
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V hudební výchově budeme pracovat s písničkou „Velikonoční“:

Písničku si můžeš poslechnout tady:
https://www.youtube.com/watch?v=Ub-1FvtF024
https://www.youtube.com/watch?v=u7pArIwcBhs
Zkus písničku doplnit rytmizací – vytleskáváním nebo jinou „hrou na tělo“ (pleskání, dupání, …).

V rámci tělesné výchovy, využívej krásného jarního počasí a jdi s rodiči na procházku.
Venku zhluboka dýchej a nech se hřát paprsky sluníčka. Zkus najít nějakou rozkvetlou květinu, ke
které by sis mohl/a přivonět nebo zvířátka, která se objevovala v pohádce.
Každé ráno můžeš začít rozcvičkou – „Ptačí tanec“:
https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
Nebo se můžeš rozcvičit s následující říkankou:
Mává křídly slepička,
(pohyby „křidélek“ – ruce na rameni)
snesla právě vajíčka.
(krouživý pohyb pokrčených paží před tělem – „mlýnek“)
Kohoutek k ní rychle běží,
(kruhy pokrčenýma rukama)
pyšný je, tak čechrá peří.
(třepání zapažených paží)

Zkus si rozcvičit i svůj jazýček:

Zakroužkuj všechna zelená vajíčka – poznáš rozdíl v zelené barvičce?

Zkus sluníčku vytvořit paprsky. Můžeš je například dokreslit, domalovat, použít větvičky,
které najdeš venku nebo je třeba vymodelovat z plastelíny:

Pomoz mamince slepičce najít cestu ke kuřátkům:

Vyrob s pomocí rodičů velikonoční přáníčko:

Budeš potřebovat:
Tvrdý zelený výkres, měkký žlutý, bílý, červený a oranžový papír, hrníčky dvou velikostí, tužku,
fix, nůžky a lepidlo.
Postup:
1. Obkresli dna obou hrníčků, vystřihni je.
2. Do každého kruhu jednou nastřihni a papír přelož, abys vyrobil/a křídlo.

3. Kruhy takto nalep na zelený výkres, který si přehnul, aby se přáníčko dalo otevírat.

4. Z barevných papírů můžeš vystřihnout zobáčky a hřebínek slepičce, případně je domalovat
fixy.

5. Domaluj nožky a oči.

Postup tvoření najdeš i tady:
https://cz.pinterest.com/pin/351912458403202/

Pokus se vyrobit „Velikonoční
střapaté vajíčko“, rodiče ti jistě pomůžou.

Budeš potřebovat polovinu skořápky
z vejce, kterou naplníš vatou nebo
hlínou. Do hlíny, případně vaty zasej
semínka řeřichy nebo obilí. Pravidelně
skořápku se semínky zalévej. Za pár dní
semínka vyklíčí a vytvoří střapatou –
vlasatou hlavičku. Na skořápku můžeš
fixem domalovat obličej. Vznikne ti tak
krásná velikonoční ozdoba.

V Ostravě dne 29. března 2021 vypracovala Mgr. Alžběta Krýsová.

