Milé děti, milí rodiče 
Blíží se nám Velikonoce a proto se tento týden zaměříme na svátky jara. Na jaře začínají růst
kytičky, rodí a líhnou se mláďátka a všechno kolem se brzy zazelená. Zajděte si s rodiči na
procházku a zkuste pozorovat, jak se nám mění příroda ze zimní na jarní  Také pro Vás
tento týden máme velikánský úkol! Na náměstí Ostrava Jih se zčistajasna objevily květináče,
ve kterých rostou keře poseté žlutými květy. Viděly už jste je, děti?? A teď ten úkol… Teda
hned čtyři 
1. Zkuste vyrobit nějakou velikonoční ozdůbku, nebo možná už nějakou doma máte
2. Zajděte se projít na náměstí Ostrava Jih a ozdůbku vezměte s sebou
3. Najděte květináč, který patří naší školce 
4. Zjistěte s rodiči, copak to v květináči kvete za keř? (pak si o něm popovídáme ve
školce)
5. Ozdobte keřík nějakou svou ozdůbkou
6. Nakonec se u květináče vyfoťte a rodiče poprosíme o fotografii 
Pokud doma žádnou ozdobu nemáte- nevadí  Zajděte si tedy jen na procházku…

Všimly jste si děti, jestli jsem ty úkoly dobře spočítala??? Napsala jsem čtyři.. a je jich
vlastně kolik..? Zkuste je spočítat ;-)

Protože jsou už Velikonoce za dveřmi, je třeba si upéct beránka…že nevíte jak?
Nevadí… Všechno potřebné jsem vám s Verunkou nafotila a vy tak určitě s maminkou
všechno zvládnete. Tak jdeme na TO! 
Jako první si nachystáme ingredience. Slovo ingredience je cizí slovo, které v receptu
znamená přísadu, kterou použijeme na pečení beránka. Takže ingredience je třeba cukr, olej,
mouka.. prostě všechno, co dáme do těsta . Já jsem vám všechny ingredience vyfotila a vy
si je zkuste pojmenovat a s maminkou přichystat na stůl.
Umyjeme si ruce a můžeme začít. Kolik čeho kam dáte, budete mít napsáno vždy u fotky.

1.

Rozklepneme 2 vajíčka

2. Jeden hrnek cukru

3. Dva a půl hrnku mouky

4. Jeden kypřící prášek

5. Nastrouhaná kůra z jednoho citrónu

6. Jeden hrnek mléka

7. Půl hrnku oleje

8. Dvě lžičky rumu  (pro tatínky)

9. Všechno pořádně zamícháme

10. Mám ráda čokoládu 

11. A tak mi ji tam Verunka přimíchala

12. Těsto nalijeme do formy beránka

13. Beránka dáme péct

14. Nazdobíme a máme hotovo 

Vypadá to docela jednoduché, že?  Věřím, že se vám také povede a pošlete nám fotku,
abychom se mohly s paní učitelkou Gabkou a Verunkou radovat s vámi 

Pečení máme za sebou, můžeme se pohodlně usadit a trošku si procvičit prstíky
a hlavičku 
1. Na stránkách hrajeme-si.cz (iškolička- aplikace moje iškolička- interaktivní
programy- duben- lidové tradice, zvyky a velikonoční symboly) se můžete podívat na
každý den velikonočních svátků a zopakovat si, proč třeba lidé na zelený čtvrtek
cinkají penězi?
2. Na postřeh a orientaci zkuste super hru „chyť všechna vajíčka“
3. Barvy a postřeh vám procvičí „barevná vajíčka“ (obě hry najdete na té samé
stránce- Duben)
4. Pokud máte ještě náladu koukat do tabletu, počítače, nebo notebooku, tak klikněte
na „sestavování obrazu“ a můžete doplnit velikonoční obrázek. Určitě budete vědět,
kdo patří za potok a kdo do trávy 
5. Určitě jste byli všichni šikovní a tak je čas si s radostí zazpívat něco, co už většina
z vás zná  Klikněte proto na „výběr písniček“ a jako poslední písnička se zobrazíJaro, léto, podzim zima- takže směle do toho! 

Počítače už jsme měli dost a tak je čas přesednout k papíru 

Vykreslete si pastelkami zajíčka s vajíčky, vystřihněte a společně s maminkou nebo
tatínkem oblepte třeba uvařené vajíčko touto krásnou omalovánkou (na další stránce najdete
vajíčka s kytičkami) Můžete si pak vajíčka položit k Vašemu velikonočnímu beránkovi.
Fotka beránka s vajíčky nás všechny moc potěší! 

Aby těch omalovánek a vystřihovánek nebylo málo, tak tady Vám přidáváme další 

Přejeme Vám s paní učitelkou Gabkou krásné prožití velikonočních svátků, a moc se na vás všechny
těšíme 

