VELIKONOCE
Milí rodiče, určitě jste se už zkoušeli inspirovat přes Youtube nebo Pinterest, nicméně
tady Vám představím pár nápadů. Snažila jsem se vše upravit na domácí prostředí a na
variantu bez nutností hodiny kreslit nebo tisknout. Věřím, že budou bavit Vaše děti a
Vás taky.
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Nápady na pohybové hry
Slepička a vajíčka
- vajíčko = míček (mějte jich více)
„Abraka dabra, čáry máry fuk, ať je z tebe třebáááá …. Slepička“
Varianta A) vajíčka vložíme do lavoru
- přidáme vodu a dítě se snaží nohama míčky vytahovat z vody (bez jakékoli pomoci rukou)
Varianta B) dětí je více, přidají se i rodiče – míček si předávají mezi sebou
Varianta C) z vajíček se lehce mohou stát zase balonky – zahrajeme si kopanou
Přenášení vajíčka
- vajíčko (čokoládové, obal z knderka) nebo balonek dětem dejte na lžíci
- vytvořte dětem překážkovou dráhu
- dítě se snaží vajíčka slepičce dopravit, aniž by spadlo a rozbilo se
Hledání velikonočního vajíčka
- Schovejte dětem pár vajíček po jedné nebo více místností a nechte je hledat za zvuků hudby
- způsob hledání jim obměňujte – po čtyřech, plazení aj.
Nápady na tvoření
- Předkreslete dětem velké vejce (tip: v Albertu se prodávají lega
v papírovém vajíčku, což může být předloha, ale nakreslit vejce nebude
těžké)
- dítě může dozdobit tak, že barvu ťupká nastříhanou houbičkou, korkem,
vatou na kolíčku nebo jen prstíky

Hotové vajíčko dětem vystavte, ať je na sebe patřičně pyšné
Velikonoční zápich
- vajíčko vyrobte nebo kupte velikonoční tašku či ubrousek za pár korun a vajíčko z toho vystřihněte
- starší děti mohou zkusit vystřihnout samy
- vystřihnuté vajíčko nalepte např. na karton
- přilepte špejli a máte zápich
Velikonoční košík na koledu
- barevný papír (popříp. bílý, který dítě může vybarvit)
- vystřihněte široký a úzký pruh + kolečko

Nápady k rozvoji matematických představ
- obrázek si zvětšete
Bez tisku - dítě zkouší prstem po monitoru, tabletu aj.
Tisk – vytisknout, dát do euroobalu a fixem může dítě hledat cestičku (dejte mu hadřík, kterým to pak
může mazat)

Nebo

Nebo

Nápady na pohádky
O velikonočním vajíčku - https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc

Vejce Toto je na útěku - https://www.youtube.com/watch?v=UkHWT6Z0tys&list=PLAqhvvA2aryWngHJvPQp8owG0DKwLL-m&index=5
Zaječí škola – Strážci zlatého vejce - https://www.youtube.com/watch?v=OMN_gd6K2xg
Krteček a vejce - https://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8&t=20s

Nápady na básničky

Další nápady
Vajíčková pomazánka
- zapojte děti do výroby pomazánky, s vaší kontrolou může dítě i krájet, míchat, mazat na pečivo
(zvládne to i dítě 2leté)
- najděte si někde zajíčka, vajíčko apod, překreslete tvar a vystřihněte např. 10 různých barev
Procvičujte barvy – vytvořte různé barvy velikonočních znaků a nechte dítě určovat barvy
Procvičujte kreativitu – znázornění vejce špejlí v písku, hlíně, mouce
Procvičujte počty do 5 – počítejte spolu
Rozvíjejte slovní zásobu – čtěte dětem pohádky (nestačí jen sledování pohádky), stále se ptejte dětí,
co je co
DOMÁCÍ PLASTELÍNA
Vyrobte si domácí plastelínu (je naprosto jednoduchá, v plast. krabici Vám vydrží v lednici i půl roku)
a za cca 20 kč vyrobíte opravdu velkou kouli
Recept: 2 hrnky hladké mouky, půl hrnku soli, 2 lžičky jedlé sody, barvu na vajíčka nebo práškovou
potravinář.barvu, 2 lžíce oleje, 750 ml vody
Postup:
- Mouku, sůl a jedlou sodu smíchejte
- do horké vody přidejte olej a potrav. barvu – promíchejte a smíchejte se suchou směsí
- nechejte trochu vychladnout
- až bude těsto studenější, zpracujte ho rukama
- hnětením se Vám těsto rovnoměrně zabarví
- nechte úplně vychladnout
– uložte do UZAVÍRATELNÉ PLASTOVÉ nebo SKLENĚNÉ dózy a vložte do ledničky
Máte rádi nanuky?
- nasbírejte si pár tyček od nanuků, obarvěte je temperami
- s dětmi se tak můžete učit barvy, počty nebo využít jako kreativní materiál

