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Přečtěte si obrázkovou pohádku O kohoutkovi a slepičce

Na tuto pohádku se můžete také společně podívat se svými dětmi na

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be .

Po shlédnutí nebo přečtení pohádky si můžete prověřit, zda děti pozorně
poslouchaly. Můžete se zeptat např.:

1. Proč nemohl kohoutek dýchat?
2. Myslíte si, že bylo od něj pěkné že se nerozdělil?
3. Co seslalo na zem nebe?
4. Zachránila slepička kohoutka?
5. Ponaučil se kohoutek ze svého jednání?

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY&feature=youtu.be


Víte jak se jmenují dny před Velikonocemi?
Přečtěte si o nich:



Splňte s pomocí rodičů

Velikonoční barevný kalendář:

● zkuste s dětmi v šatníku každý den najít vhodně barevné oblečení a
užijte si s nimi den





Naučte se básničku, pošlete nám audio/video na email nebo FB

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.



Doplňte logickou řadu. Co patří na místo otazníku? Napište nám jak to Vaše
děťátko zvládlo. Děkujeme :)



Najděte cestičku zajíčka ke kraslicím, nejdříve cestu ukažte prstíčkem a pak ji
nakreslete. Zkuste kreslit jedním tahem (nezastavovat s tužkou) a obrázek
prosím nevybarvujte. Na tento úkol můžete použít tužku nebo fixu.



Podívejte se na velikonoční vajíčka, na to jaký mají vzory - jedny jsou vodorovně,
druhé svisle a třetí mají šikmé čáry. Vajíčka patří do košíčku, který má stejný vzor.
Najdete ho? Spojte vajíčko čárou s košíkem do kterého patří. Čáry odlište barevně.



Vytvořte si z papíru slepičku/kohoutka/kuřátko





Zazpívejte si písničku



Mockrát Vám děkujeme za Vaši spolupráci.

Marušk� � Sašenk�


