ÚTERÝ 23.3.2021

Rozhvor
Jaké jsou znaky Velikonoc? 
	 Jidáše je sladké pečivo různých tvarů, pomazané medem. Jedlo se na Zelený čtvrtek a mělo připomínat provaz, na kterém se oběsil Jidáš

Mazanec je sladké pečivo s rozinkami. Má kulatý tvar připomínající slunce, kterého bude v dalších dnech přibývat. Na vršku se mazanec nařízl do kříže, připomínající ukřižování Krista
Beránek je bábovkové těsto ve formě beránka, patří k Velikonocům nejen jako moučník, ale i jako dekorace. Na krk se beránkovi uvazuje barevná stuha, rolnička, místo očí se dává koření hřebíček, rozinky.  Beránek symbolizuje nejen mláďátka, která se na jaře rodí, nový život, ale má i křesťanský význam, který symbolizuje obětování Ježíše Krista
Řechtačky, klapačky - od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodívali (chodívají) chlapci „vrkáči“, někde i holky, ve skupině po vesnicích s řehtačkami (vrkačkami, klepačkami, hrkačkami, chřestačkami) při každém klekání – časně ráno, v poledne a večer. Jejich obchůzky končily na Bílou sobotu, kdy obcházeli domy, říkali básničky o Jidášovi. Někde dostali kapesné, někde něco dobrého. Rámusem, který vydávali dřevěná řechtačky nahrazovali zvony, které tyto dny nezvonily. Tento zvyk se v některých vesnicích stále drží
Vrbové kočičky představují nejen jaro, ale váží se také k Velikonocům. Na Květnou neděli se v kostelích symbolicky světí vrbové proutky s kočičkami. Hlavně v minulosti jim pak byla přisuzována zvláštní moc. Věřilo se, že posvěcené vrbové proutky s kočičkami mají ochraňovat před zlou mocí. Hospodáři zapíchli proutek s kočičkami do rohu pole, aby tím zajistili dobrou úrodu
Pomlázka - mladé proutky z vrby, břízy nebo jalovce spletené do sebe. Pomlázka má různé velikosti. Rukojeti mohou být pletené zdobně a na konci navázané stuhy, které na pomlázku váží chlapcům dívky za koledu a vyšlehání
Vejce - na Velikonoce se uvařená vejce různými technikami malují a zdobí. Říká se jim kraslice. Dříve se malovaným vejcím říkalo podle techniky zdobení, např. vyškrabovaná vajíčka, malůvky, rejsky, straky, slaměnky, obtáčené, voblikaté. Zdobila se plná, vařená, převážně slepičí vejce, někdy i husí, holubí, od perliček. 
Další ze symbolů Velikonoc je hlavička (nádivka z pečiva a různých bylinek) a velikonoční věnec

Podívej se na velikonoční příběh Chaloupka na vršku - "Jak se pomlazky ztratily"
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1100267182-chaloupka-na-vrsku/206552116050005

Zatancuj si taneček a využij přitom šátek nebo jakýkoliv kousek látky
https://www.youtube.com/watch?v=unJSyWcGlso


Zazpívej si písničku "Vajíčka"
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w


Pobyt venku
Na procházce si zaskákej panáka a potrénuj skákání a rovnováhu a také číslice. Můžete si nakreslit i svého originálního panáka (děti mohou být motivovány težší úrovní).


ÚKOL NA DNEŠNÍ DEN - hádanky, řekni co to je
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