
STŘEDA 

Ranní cvičení 

 

Kuřátko má malé nožky,                             děti se drží za ramena a dělají křidélka 

Po dvorku si cupitá.                                     cupitají na místě 

Za ním slípka hop hop hop,                        skáčou na místě snožmo 

A pak kohout skok skok skok.                    skáčou do prostoru 

 

Poletuje motýl tiše,                                     děti chodí po špičkách, mávají rukama jako křídly 

křidélka má jako z plyše.  

Dosedne na kytičku,                                    sednou si do dřepu 

odpočívá chviličku.  

Pak poletí zase dál,                                      běhají po místnosti a mávají rukama jako křídly 

jako by se dětí bál.  

Komunitní kruh  

 

1. Otázka dne… Co jsi dělal/a včera, než jsi šel/šla spát? 

2. Apríl- popis zvyku 

Prvnímu dubnu se říká apríl a to svátek žertů. Lidé dělají různé legrácky a snaží se 

jeden druhého něčím napálit- vyvést se navzájem aprílem. Vymýšlejí si třeba, že na 

stromech za domem vyrostly čokolády, nebo nějaký podobný nesmysl. A smějí se 

tomu, kdo jim uvěří.  

Náměty na rozhovor 

- Lhát se nemá, protože lež má krátké nohy a daleko nedojde, jak říká známe 

české přísloví. Ale vymyslet na apríla nějakou čertovinu- to se může a smí.  

Máte rádi legraci? Čemu jste se v poslední době nejvíc zasmáli? Podařilo se 

vám někoho vyvést aprílem? Vyvedl někdo aprílem vás?  



- Každý, kdo si dělá legraci, by si ji měl umět udělat i sám ze sebe a nezlobit se, 

když ho někdo jiný napálí. Kdo se neumí zasmát sám sobě, s tím si ostatní moc 

zábavy neužijí.  

3. Opakování básniček 

4. Nová básnička 

NĚCO ŤUKLO, 

VEJCE PUKLO, 

KUŘE Z NĚHO NA SVĚT JUKLO. 

ŤUKY, PUKY, KUK, 

JSEM KLUK JAKO  

BUK… 

Svačinka/pauza cca 20-30min  

 

 

Hudební výchova 

 

Hudební hádanka 

Povím vám příběh o jedné holce, která každý den chodila k potoku. Tam si sedla na břeh a 

jen tak koukala, jak voda v potoce běží. Všichni jí ale rozmlouvali, aby k potoku chodila. Prý 

by jí mohl vzít velký proud vody, který v tom místě je. A ona je velmi hezká a šikovná, takže 

by jí byla škoda. Někteří dokonce u toho potoka viděli i vodníka.  

      Neznáte náhodou takovou holku? 

HOLKA MODROOKÁ 

Holka modrooká nesedávej u potoka, 

holka modrooká nesedávej tam. 

V potoce se voda točí, 

podemele tvoje oči. 

Holka modrooká nesedávej tam. 

Holka modrooká nesedávej u potoka, 

holka modrooká nesedávej tam. 

V potoce je hastrmánek, 

zatahá tě za copánek. 

Holka modrooká nesedávej tam. 



 

Holka modrooká nesedávej u potoka, 

holka modrooká nesedávej tam. 

V potoce je velká voda, 

vezme-li tě bude škoda. 

Holka modrooká nesedávej tam. 

 

Úkol k písničce: 

Kartičky (viz příloha) rozstříháme, děti zkouší písničku seskládat sami. 

 

Omalovánka viz příloha 

 

Vaření 

 

VELIKONOČNÍ FÁNKY ZE ZAKYSANÉ SMETANY 

SUROVINY 

300 g hladká mouka 

70 g máslo 

2 PL moučkový cukr 

2 ks žloutky 

6 PL zakysaná smetana 

2 PL rum 

Špetka sůl 

 

POSTUP PŘÍPRAVY 

1. Všechny suroviny zpracujeme v misce na jemné těsto. Pokud je nutné, přidejte ještě 

zakysanou smetanu. 

2. Těsto rozválíme na požadovanou tloušťku a nakrájíme malé obdélníky. 

3. Do středu každého obdélníka uděláme rádýlkem řez, přes který provlékneme kraje. 

4. Smažíme v dostatečném množství oleje dozlatova a na talíři je poprášíme 

moučkovým cukrem. 

 

 



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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https://soundcloud.com/vojt-ch-morava/polacek-edudant-a-francimor-1kapitola?fbclid=IwAR2io_GaBZFmlld7vqUuWXswt-t_fHYAzOmUapyv0HT7uiLqiCBORHzGTWs

