
PONDĚLÍ 

Ranní cvičení 

 

Teče voda voděnka, přes kameny skáče,                                 skáčeme z nohy na nohu 

a já chodím po louce jako malé káče.                                       chodíme v dřepu 

Káčátko si chodí trávou,                                                             stoupneme si a pochodujeme na místě 

střídám nohu levou, pravou.                                                     zvedneme levou a pak pravou nohu 

Stoupnu si a ruce v bok, k potůčku už ani krok.                     stojíme, ruce v bok 

Pak si lehnu na záda do lučního kvítí                                        lehneme si na záda                      

a zamávám sluníčku, že nám pěkně svítí.                                Ležíme a máváme 

 

Komunitní kruh  

 

1. OTÁZKA DNE….  Čím mohu udělat druhému radost? 

2. Co jsem dělal/a o víkendu 

3. Opakování básniček 

4. Básnička 

 

BĚŽÍ BÍLÝ KRÁLÍČEK, 

V TLAPIČCE MÁ KOŠÍČEK,  

V NĚM BAREVNÁ VAJÍČKA,  

CO MU DALA SLEPIČKA. 

KOHO POTKÁ, TOMU PRAVÍ, 

ŽE MU PŘEJE ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, 

HEZKY SE NAŇ USMĚJE, SRDÍČKO MU ZAHŘEJE.  

 

Svačinka/pauza cca 20-30min  

 
 

 
 

 



Rozumová výchova 

 

Lidové zvyky a tradice na Velikonoce 

VELIKONOČNÍ BERÁNEK 

Popis zvyku 

Na velikonoční svátky pečou hospodyňky zvláštní velikonoční dobrotu- BERÁNKA. Těsto nalijí 

do formy, která má tvar ležící ovečky, a tu dají péct do trouby. Když je beránek upečený, 

vyklopí ho, ozdobí a dají mu kolem krku mašli. Beránek leží na tácku a vítá koledníky.  

Velikonoce jsou zajímavé svátky- slaví se při nich několik věcí najednou. Židé si připomínají, 

jak jejich předkové před mnoha lety odešli z Egypta. Ostatní se tak k nim chovali totiž velmi 

špatně, proto se Židé vydali hledat vlastní zem, kde by mohli žít svobodně. 

Křesťané zase vzpomínají, jak byl před dvěma tisíci lety zabit Ježíš Kristus. Ale věří, že Bůh ho 

za tři dny vzkřísil, a radují se z toho. A ostatní slaví, že přichází jaro a probouzí se příroda. 

Každý ať oslavuje to, z čeho má radost.  

Beránek, kterého vám maminka o Velikonocích upeče, nebo koupí, připomíná první 

velikonoční příběh- ten o odchodu Židů z Egypta. Beránek byl totiž posledním jídlem, které 

Židé jedli, než se vydali na cestu do své země. Tenkrát to ovšem nebyl beránek z těsta, ale 

skutečná beránčí pečínka. A protože Ježíši Kristu se často říká Beránek Boží, je beránek, který 

se na vás usmívá na velikonočním stole, také připomínkou Kristova příběhu. 

 

Logopedie 

 

 

 Dechové cvičení 

o Foukat do bublifuku 

 Rozcvičení mluvidel 

o Olizovat rty dokola  

o Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit 

 Logopedická říkadla 



o Cinky linky, cinky linky, 

někdo cinká u bábinky. 

K bábince jdou kluci, 

její malí vnuci. 

o Zajíc se v dubnu po louce courá, 

bolí ho packy a lehce kňourá. 

Pěnice nesou mu na bílém tácku 

výhonky celeru, mrkvovou placku. 

 Pracovní listy viz příloha 

Pracovní list můžete rozstříhat a děti skládají, jak jdou obrázky správně za sebou  😊 

Pobyt a hra venku  

  

OBĚD  

 

Příprava a sklízení viz výše.  

  

ODPOČINEK  

 

S pohádkou - https://soundcloud.com/vojt-ch-morava/polacek-edudant-a-francimor-

1kapitola?fbclid=IwAR2io_GaBZFmlld7vqUuWXswt-

t_fHYAzOmUapyv0HT7uiLqiCBORHzGTWs 

Lektor spřátelené společnosti Děti a divadlo namluvil několikero pohádek pro děti a dospělé. 

Můžete dětem pohádku k odpočinku pustit  
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