
         

Sluníčko dnes krásně hřeje,
mamku, taťku, mě i tebe.
Slavíme dnes jarní svátky,
vejce dáme do ošatky
V pondělí k nám přijdou kluci
s pomlázkami pro kraslici.                          

Milé děti,
moc vás zdravíme a myslíme na vás.
Velikonoce se nám opravdu již přiblížily a proto i dnešní aktivity jsou na téma Velikonoce.
Svátky jara si hezky prožijte a budeme rádi, když nám nakreslíte nějaký hezký obrázek z vašich Velikonoc.

VELIKONOCE
K Velikonocím, jak je známe patří celý týden.   Některé dny mají dokonce své specifické přívlastky, ke kterým se

váží jisté zvyky a tradice.

MODRÉ PONDĚLÍ A ŽLUTÉ ÚTERÝ

Týden začíná pondělím, které má přízvisko Modré a následuje Žluté úterý. V tento den probíhají obecné přípravy na

dobu velikonoční.  Je to  den velikého úklidu.  Přízviska pocházejí  od barvy látek,  které  byly  v ty  dny vyvěšovány

v kostele.

 Děti, v tento den si udělejte velký úklid pokojíčku!!! 

ŠKAREDÁ STŘEDA

Škaredá středa je o něco zábavnější. Pokud chcete dodržovat tradice, upečte

si  doma jidáše,  nebo  pletence.  V dřívějších  dobách  se  ve  středu  vymetaly

komíny, takže odtud možná i pochází tento zvláštní název. 

 Můžete si s maminkou upéct jidášky:

https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-jidase-recept/

ZELENÝ ČTVRTEK

Pokud si na zelený čtvrtek dáte k jídlu cokoliv zeleného, čím víc, tím líp, traduje se, že si zajistíte pevné zdraví po celý

nadcházející rok.

VELKÝ PÁTEK

Velký pátek je tajemným dnem. Lidé již odedávna věří, že právě ten den se otevírají jeskyně a skály, ve kterých se

nachází  poklady.  K tomuto dni  se  váže mnoho lidových  povídaček  a  pověstí. Na Velký pátek se  v křesťanských

kostelech koná zvláštní bohoslužba, při níž nezazní varhany – křesťané si tak připomínají, že právě na Velký pátek

došlo k ukřižování Ježíše Krista.

https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-jidase-recept/


BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota je symbolem nového života, vítězství světla nad temnem. V noci ze soboty na neděli Ježíš vstal z mrtvých

a dal lidem novou naději. Mezi zvyky, které se v tento den tradují, patří například uhašení ohně a zapálení nového

plamene. Také se do kostela chodí zapalovat svíce a bílá barva symbolizuje i křtitelní roucho.

 Můžete  mamince  pomoci  s pečením  velikonočního  beránka  a

mazance

Recept  na  beránka  :  https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-

beranek/

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Velikonoční  neděle  je  dnem už  obecněji  známějším. Ženy  a  dívky  pečou

mazance, beránky a zdobí vajíčka. Pánové pletou pomlázky a připravují se

na Velikonoční pondělí.

 S tatínkem si můžete uplést pomlázku:

             https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Velikonoční pondělí je z celých Velikonoc snad nejpopulárnější. Chlapci chodí od domu k domu a“šlehají“ děvčata,

kterým má právě vyšlehání zajistit omlazení. Pomlázka je upletena z vrbového proutí a na jejím konci se nosí barevné

pentle. V některých oblastech je zvykem, že každá dívka dá chlapci kromě vajíčka i další pentli na pomlázku.

Další velikonoční tradice:

Co se dalších velikonočních tradic a symbolů týče – barvené vejce, neboli kraslice (barvené a bohatě zdobené vejce),

má symbolizovat nový život a jeho věčné trvání. Zelené proutky na pomlázce zase symbolizují plodnost a sílu, které

dívce dodají. Svíce znamená nový život, nový začátek.

Tradice se, jak už bylo řečeno, region od regionu liší. Proto zmiňujeme jen ty nejrozšířenější. Jak je popsáno výše, na

Velikonoční  pondělí  ráno  chodí  chlapci  po  domácnostech  a  přednášejí  tzv.  „velikonoční  koledy“  neboli

říkanky. Pomlázkou, nejlépe vlastnoručně spletenou, vyšlehají  dívky,  které jim za odměnu darují  ručně zdobenou

kraslici, a/nebo panáka likéru. Koledníci – děti dostávají vajíčko a sladkosti.

V některých regionech se mohou dívky chlapcům odvděčit po poledni, kdy je jim dovoleno polít chlapce kyblíkem

studené vody, nebo dokonce voňavkou.

VELIKONOČNÍ ZÁPICHY

 Vezmi si následující pracovní list

 Najdi podle zadání stejná vajíčka

 vajíčka stejně vymaluj, vystřihni a pomocí špejle vytvoř zápich do osení.

https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM
https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-beranek/
https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-beranek/
https://www.kucharkaprodceru.cz/velikonocni-beranek/




VELIKONOČNÍ TÝDEN

 Prohlédněte si a přečtěte si s maminkou obrázky
 Seřaďte je, jak jdou správně za s sebou
 Můžete si je hezky vybarvit








