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 DISKUSNÍ KRUH  

 VELIKONOCE
 Velikonoce jsou svátkem, který má bohatou historii, a proto vystopovat původ všech rituálů je 

trošku složitější. 
 Oproti Vánocům, kdy je jasné, že se slaví narození Ježíška, jsou Velikonoce víceznačné.
  Nejdříve šlo totiž o pohanský svátek, kdy se oslavoval příchod jara, později se do toho přidala 

událost známá ze starého zákona, kdy židé prchali před Egypťany, a právě okolo židovského svátku
pesach byl Ježíš ukřižován.

  Není tedy divu, že se díky tomu nastřádalo mnoho tradic a zvyků.

 BERÁNEK MÁ SYMBOLY DVA
 Tak takhle dobrota je už z dob pohanských. 
 Velikonoční beránek má totiž historii, která sahá až do období starého Egypta a je spojená 

s vysvobozením izraelského lidu, kterému, jak píše Bible, Bůh nařídil, aby každá rodina upekla 
beránka a jeho krví označila vchod do domu.

  Tedy znamení, že až přijde zkáza na egyptský lid, těmto domům se vyhne.
 Nicméně s příchodem křesťanství byl beránek pojat i jako symbol oběti. 
 Beránek boží, tedy Ježíš, co se za nás obětoval.

 BEZ VAJÍČEK NEJSOU VELIKONOCE
 Nejznámějším symbolem Velikonoc je vejce.
  A jsme u toho. 
 Velikonoční pondělí pro nás ženy znamená mít naklizeno, protože přijdou koledníci, a také mít 

nabarvená vajíčka, která musíme potupně poté, co náš muži zmrskají, odevzdat


 POMLÁZKA
 A máme tu námi neoblíbenou hru na to, že muži nás tzv. vyšupají a my jim za to dáme vajíčka. 
 Vyšlehání má také svou tradici, která praví, že takto vyšlehaná dívka zůstane po celý rok zdravá 

a plodná.  
 Pomlázka se má správně plést z čerstvých vrbových proutků, jenom tak budou dívky plné síly 

a mladosti. 
 Už jen slovo pomlázka evokuje mladost, a pochází ze slova omladit. 
 Ze stejného důvodu vzniklo také polévání vodou, která měla člověku dodat síly a očistit ho. Dříve 

se ale polévaly dívky, a to hlavně ty, co ráno nestihly včas vstát z postele.
 KOČIČKY

 Na jaře se s nimi vždy roztrhne pytel a k Velikonocům neodmyslitelně patří a představují palmové 
ratolesti, kterými se vítal Kristus přicházející do Jeruzaléma. Křesťané je posvěcené spalují 
a v popeleční středu si jejich popelem dělají symbolické křížky na čele.


 ŘEHTAČKA MÍSTO ZVONŮ

 Různé řehtačky a klapačky, které dělají docela nesnesitelný rámus, mají nahradit kostelní zvony. 
Podle tradice totiž zvony na Zelený čtvrtek odlétaly do Říma a na bohoslužbu se svolávalo pomocí 
řehtaček.

 Sázení osení- vysvětlit co to je a proč je to důležité
 Pomáháme při pečení beránka, lineckého cukroví, perníčky (velikonoční vykrajovátka)

 BÁSNIČKY  
 Hody, hody doprovody

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.



Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

 Hody, hody doprovody 2
Hody, hody doprovody 
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


 VÝTVARNÁ ČINNOST  

 POHYBOVÁ ČINNOST  


 taneček odkaz
  https://www.youtube.com/watch?v=2EbK6BKvll0, 
 https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8

 PROCVIČOVÁNÍ  
 loupání skořápky u vařeného vajíčka (procvičování jem. Motoriky)
 malování křídami na chodník
 ozdobit velké vajíčko dle své fantazie (papír, pastelky)
 stavba s klacíků, kamínků tvary, domečky
 pozorování velikonoční výzdoby u sousedů, jarních květin na zahrádce

 Logopedické chvilky     
 Cvičení motoriky mluvidel – voláme na kočičku „či-či-či“

 Cvičení motoriky mluvidel- udělat kroužek ze rtů „pusinkovat“

 Seřaď vajíčka podle velikost
Na papír si nakreslíme vajíčka ve třech různých velikostech a barevně je vybarvíme. Pokud máte barevnou
tiskárnu, vytiskněte si už hotové barevné vajíčka.

https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8
file:///C:/Users/Jakub%20Vacul%C3%ADk/Desktop/Dom%C3%A1c%C3%AD%20v%C3%BDuka%20-%20web/tane%C4%8Dek%20odkaz%20https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=2EbK6BKvll0
file:///C:/Users/Jakub%20Vacul%C3%ADk/Desktop/Dom%C3%A1c%C3%AD%20v%C3%BDuka%20-%20web/tane%C4%8Dek%20odkaz%20https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=2EbK6BKvll0


 Spoj vajíčka podle čísel
Zase budeme potřebovat vajíčka. Připravíme si 6
stejně velkých vajíček. Barevně je vybarvíme a v
půlce různě rozstřihneme. Na jedné půlce je číslo,
na druhé puntíky.

 Spoj vajíčka podle barvy
Nakreslíme si větší vajíčka. Barevně je vybarvíme a různě rozstřihneme v polovině.

 Najdi druhou půlku vajíčka
nakreslíme si různě barevná vajíčka. Vystřihneme si
obdélník s vajíčkem a ten ještě rozstřihneme na polovinu.
Děti pak mají za úkol najít stejnou druhou polovinu vajíčka.
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