SVÁTKY JARA, VELIKONOCE
V jednom kurníku vzácná slepička seděla. Jen barevná vajíčka ta slepička snášela.
V pondělí dávala modrá, ve středu zelená, v pátek krásná červená. Hospodář si drbe
brady, za chvíli už ví si rady. Chtěl se na trh rychle vydat, všechna vejce draze prodat.
Na trhu pán pyšně stojí, slípka v kleci, ta se bojí. Každý však chce vejce od ní, pánův
měšec už se plní. Pán penízky v dlaních válí, těší se z nich jako malý. Jenže – v kleci
sedět celý den, snášet vejce, nesmět ven... To je vážně věc moc zlá. A tak těžká chvíle
na slepičku dolehla. Jako v chvílích starostí, když nám barva z tváře mizí, zmizela i z
vajíček, vypadají jako cizí. Celá bílá – jako jiné. Co jen poví hospodář? Co se asi stane?
Hospodář, ten dostal zlost. „Bílých vajec máme dost! „ Slepička ví, co je třeba. A vydá
se na cestu, nový domov jde si hledat. Nebyla to cesta dlouhá za vlídnými hospodáři,
slepička je brzy našla a už se jí dobře daří. A když přišel klidný čas, objeví se barvy zas.
Však si lidé povídají, že ta vzácná slepička zase začala snášet ta barevná vajíčka.
A ten, kdo je nestihl získat, vzal si štětec, barvy. A aby si nemohl stýskat, sám si vejce
barví.
O kom byla pohádka? Čím byla slepička zvláštní? Co s ní hospodář udělal? Líbilo se to
slepičce? Co pak slepička udělala? Barvíte také na Velikonoce vajíčka? Jak je zdobíte?
Namaluj si nebo vybarvi slepičku, co snáší ta barevná vajíčka.

HÁDANKA
Mám vajíčko bílé, od slepičky milé.
A to bílé vajíčko, nazdobím já maličko.
Líbí se mi velice, tahle krásná …..........( kraslice )
Naučte se velikonoční koledu:
KOLEDA
Hody, hody matičko
chystejte nám vajíčko.
Nachystejte nůši plnou,
koledníci se k vám hrnou.

BÁSNIČKA S POHYBEM
Kuřátko má malé nožky,
po dvorku si cupitá.
Za ním slípka hop hop hop
a pak kohout skok skok skok

děti se drží za ramena a dělají křidélka
cupitají na místě
skáčou na místě snožmo
skáčou do prostoru

AUTORELAXACE VE DVOJICÍCH
Byl jednou jeden maličký velikonoční zajíček,
ten skočil rovnou do vázy, jež byla plná kočiček.
(Ukazováček a prostředníček poskakují po zádech sem a tam)
Pak se mu však zachtělo jít o kousíček dál,
protože vše na světě vždycky rád poznával.
(Ukazováček a prostředníček se procházejí po zádech)
Když zajíček ucítí, že někde voní mech,
rychle z vázy vylézá a skáče po čtyřech.
(Ukazováček a prostředníček zase poskakují po zádech sem a tam)

MALOVÁNÍ VAJÍČKA
Vyfoukněte s maminkou vajíčko, vajíčko umyjte a osušte. Pak ho natřete tmavou
barvou a nalepte na něj rozbité bílé skořápky.
VYROBTE SI VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

VYROBTE SI Z RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU ZAJÍČKA

Spoj podle čísel a vybarvi

OMALOVÁNKA

BLUDIŠTĚ – Najde zajíček vajíčka?

GRAFICKÉ CVIKY – dokresli vajíčko a dbej na správný úchop tužky.

