Hezké pondělí děti,
blíží se nám Velikonoce, tak si můžete zatančit při písničce = >
https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w
Velikonoční svátky
Už se nám to blíží. Velikonoční radovánky, pletení pomlázek, malování vajíček a jídlo.
Velikonoce jsou i obdobím, kdy se vytváří různé výrobky (například kraslice a pomlázky)
anebo se peče tradiční pečivo. Víte ale, kdy vlastně začíná takzvaný Svatý týden, proč
Velikonoce každý rok připadají na jiné datum, jaké byly a jsou tradice, a co je typickým
velikonočním jídlem?
Květná neděle je dnem, kdy Ježíš Kristus přijel do Jeruzaléma.
Modré pondělí je spojeno se začátkem jarních prázdnin.
Šedivé úterý byl vždy Dnem úklidu. Hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny.
Škaredá (sazometná) středa se vyznačovala přípravou „ošklivého“ jídla, jehož vzhled se
záměrně upravoval tak, aby pokrm vypadal na pohled bídně. Například z bramboráků tak
vznikly trhance. Lidé by se taktéž neměli mračit, jinak se budou mračit každou středu po
zbytek roku.
Zelený čtvrtek – název vznikl podle jarní zeleně a luštěnin. Kopřivy, zelí, petrželka, to
všechno byly ingredience pro chutnou polévku. V tento den se také pekly placky, preclíky a
klasické jidáše.
O Velkém pátku se drží půst na památku Ježíše Krista, konzumovat se mohou jen ryby.
Symbolem Velkého pátku byla voda, lidé se jí omývali kvůli zdraví, a taktéž se umývala
hospodářská zvířata. Pro hledače pokladů je tento den velice významný, podle pověstí se na
Velký pátek zem otevřela a odkryla své poklady.
Bílá sobota byla dnem pečení a radovánek u trouby i plotny. Pekly se mazance plněné
tvarohem, sladké věnce a bochánky. V tento den se také rozsáhle uklízelo. Chlapci pletli
pomlázky z vrbových proutků a zdobila se vajíčka.
Boží hod Velikonoční je vždy v neděli a spadají sem tradiční buchty nebo typický beránek.
Jedly se i klobásky a další masné výrobky.
Velikonoční pondělí aneb Vajíčka sem, vajíčka tam. Nejenom chutná strava, ale i symbol
nového života nesměl chybět na žádném stole. Vajíčka můžeme připravovat naměkko,
natvrdo, udělat z nich omeletu anebo je využít na pomazánky. Jak známo, v tento den chlapci
už od pradávna chodí s pomlázkami a proutěným košíkem a šlehají děvčata, aby neuschla.
Recitují velikonoční básně a písně a za to dostávají koledu.

Básničky
Pro holky

Pro kluky

Kropenatá slepička,

Upletl jsem pomlázku,

snesla bílá vajíčka,

je hezčí než z obrázku,

obarvím je, vymaluji,

všechny holky, které znám,

všechny chlapce podaruji,

navštívím a vymrskám,

pentličky si nastříhám,

než mi dají vajíčko,

na pomlázku jim je dám.

vyplatím je maličko.

Grafomotoriké cvičení – Velikonoční kraslice
Obtáhni vytečkovaný vzor a pokračuj v řádku. Vajíčko vybarvi.

1

2

3

4

5

6

A po práci – k tanci jedna radostná veselá písnička 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo
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