Distanční výuka se Saurusem
Týden: 29. 3. – 2. 4. 2021
Téma: Saurus slaví Velikonoce

Vážení rodiče, milé děti,
bohužel se spolu stále nemůžeme vídat ve školce. Proto společně
zahájíme další týden distanční výuky. Budeme si povídat o Velikonocích, seznámíme se
s tradičními zvyky, procvičíme jemnou motoriku, paměť, pozornost a představivost. Tvoření
a vyrábění nás samozřejmě nemine
… Tak Velikonocům zdar…

1. Popovídejte si s dětmi o zvycích, které o Velikonocích dodržujete.
2. Naučte se básničku:
Sluníčko dnes krásně hřeje,
mamku, taťku, mě i tebe.
Slavíme dnes jarní svátky,
vejce dáme na ošatky.
V pondělí k nám přijdou kluci,
s pomlázkami pro kraslici.

3. Máte doma kostky, krabičky, hračky či jiné materiály? Postavte si z nich
na zemi velké velikonoční vajíčko.

4. Vyrobte si velikonoční dekorace.

Zajíček z roličky od toaletního papíru

Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

uši (viz. šablonka č. 1)
hlava (viz. šablonka č. 2)
nožky (viz šablonka č. 3)
barevný papír
očka
kousek vaty
ruličku od toaletního papíru
obyčejnou tužku nebo černý fix

Postup:
•
•
•
•
•
•

roličku si obalíme barevným papírem, to nám bude tvořit tělo zajíčka.
Ze stejné barvy si obkreslíme hlavu a nožky, vystřihneme.
Z odlišné barvy si vystřihneme uši.
Na zajíčka do spodní části nalepíme nožky, na ně hlavičku, kterou si podlepíme
ouškama.
Obličej dotvoříme pomocí oček, vousky ze zbytků barevného papíru na ouška
a domalujeme pusinku.
Na horní část nalepíme kousek vaty jako ocásek.

Kuřátko na bílé čtvrtce:

Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•

Bílou čtvrtku
Žlutou pastelku či voskovku
Očka
Žlutý barevný papír (zbytky)
Pírka na dotvoření

Jak budeme postupovat:
• Na čtvtku děláme grafomotorickými tvary (klubíčko do tvaru šišky) nebo čáranice na
jednom místě žlutou voskovou či klasickou pastelkou.

• Dotvoříme očička a zobáček.
• Křidélka můžeme dotvořit pomocí peříček.

Výroba kraslice z barevného papíru:

Co budeme potřebovat:
•
•
•
•
•
•
•

Šablonku na kraslici
Barevnou čtvrtku
Bílou temperovou barvu
Růžovou temperovou barvu
Černý fix
Zbytky barevného papíru
Suchou trávu či umělou /papírovou/ trávu

Jak budeme postupovat:
•
•
•
•
•

Nejprve si obkreslíme na barevnou čtvrtku kraslici, kterou si následně vystřihneme.
Poté si potřeme dlaň bílou temperovou barvou a různými polohami a rozložením
prstů si otiskem utvoříme slepičku nebo zajíčka.
Barevnou temperou domalujeme vnitřní části oušek a čumáček.
Po zaschnutí domalujeme očička a ostatní detaily černou fixou.
Dotvoříme zbytky barevných papírů a sušenou trávou.

A jako poslední tu mám pro vás obrázkový recept na Velikonočního

INGREDIENCE:

1x

½

2 Ks

1X

2x
mouky

cukru krupice

oleje

vajec

mléka

polohrubé

1X

1X

kypřící prášek

vanilkový cukr

1X

citronová kůra

NA OZDOBU:

Milí kuchaříci,
všechny ingredience nasypte do
a zamíchejte

. Potom

nezapomeňte vymazat

a vysypat

, abyste neměli mastné ruce,
použijte

.

Potom vše, co jste zamíchali v

nalijte za pomoci maminky do vymazané
formy beránka
a

dejte do
rozehřáté na 180
stupňů na 30 minut.
POZOR

JE HORKÁ! Až bude

hotový nezapomeňte
pocukrovat a udělat oči z
Přeji vám dobrou chuť.

Patří vám velká pochvala, že vše zvládáte! Děkujeme vám za to!
Snad děti budou úkoly bavit a přinesou jim zpestření v této nelehké době pro všechny a
vyzkouší si i něco nového.
Je mi jasné, že letošní Velikonoce již po druhé nebudou jako předchozí roky a budeme je všichni
trávit jen doma, ale i tam si to všichni můžeme udělat hezké a starosti na chvíli hodit za hlavu
a užít si s dětmi krásné chvíle.
Hrajte si, choďte na procházky, tvořte společně velikonoční výzdobu a mějte se všichni rádi.
Užívejte si spolu pěkného počasí a hlavně, buďte zdraví.
S pozdravem Andělka a Žanetka

…

