ZAJÍČEK UŠÁČEK SE CHYSTÁ NA VELIKONOCE

Byl jeden zajíček Ušáček a ten se těšil celý rok na Velikonoce. A bodejť by ne,
když byl velikonoční! Jednou si chtěl namalovat kraslice, ale neměl vajíčka. Jeho
kamarádka Zubejda mu poradila, ať jde k tetičce slepičce. Vydal se tedy k ní a
ona mu řekla: „Já ti dám vajíčka, když mi přineseš od sedláka Pepy obilí.“
Doskákal k sedlákovi a prosí o hrstku obilí. „Dám ti obilí, pokud mi přivedeš
zatoulaného psa, aby mi tady pomohl hlídat.“ Přivedl psíka Fíka a sedlák mu dal
obilí. Jím nakrmil slepičku a ta mu dala vajíčka a se Zubejdou namalovali krásné
kraslice a užívali si poklidné velikonoční svátky.

Nejenom zvířátka z pohádky se těší na Velikonoce. Těšíte se taky?
Pojďme se na Velikonoce také připravit a pomoci zajíčkovi.

Když si nesl zajíček od slepičky vajíčka, říkal si k tomu tuhle koledu.

Nakreslíš do košíčku správný počet vajíček?
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Vajíčka nemusí být jen barevná, ale taky hezky zdobená. Říká se jim
kraslice a jsou to vyfouknutá vajíčka které se různě zdobí. Pojď si to
zkusit.

Vajíčka mohou mít různou barvu. Zkuste doma s maminkou vajíčka
obarvit.

žlutohnědá: cibule, šafrán, zázvor
červená: červená řepa, červená cibule
modrá: borůvky, bezinky
fialová: červené víno
zelená: petrželka, kmín, špenát
Ideálně bílá vejce odmastíme čisticím prostředkem na nádobí. Neuškodí, pokud
pracujeme v rukavicích, protože vejcím vadí i naše vlastní mastnota, barva se pak
hůře chytá. Pak si připravíme nálev s barvicí přírodninou a 2 lžícemi octa, který
povaříme asi 10 minut, než do něj vložíme vejce. (Ozdobit je můžeme klasicky
prostřednictvím provázků, listů či trávy, které na vejce pevně připevníme.)
V nálevu vejce vaříme i s octem asi 15 minut a pak je necháme v nálevu ještě
nějakou dobu ležet, klidně i přes noc.

Celý týden před velikonoční týden je barevný a každý den má svou
barvu nebo název.
MODRÉ PONDĚLÍ A ŠEDIVÉ ÚTERÝ
Tyto dva dny se doma uklízí. Modrá jako voda, kterou se vše umývá a šedivá jako
prach, který se utírá ze skříní. Zkus si doma v pokojíčku také uklidit a narovnat
hračky.

ŠKAREDÁ STŘEDA
Dříve se na škaredou středu vymetaly komíny. To už se dnes nedělá, ale v tento
den, se nesmíme mračit. Mohlo by nám to zůstat. Hezky se na všechny kolem
sebe usměj.

ZELENÝ ČTVRTEK
Na jaře se vše začíná zelenat. Co všechno je zelené? A co zeleného by se dalo
jíst? Zkus s maminkou udělat nějaké zelené jídlo.

VELKÝ PÁTEK
Tento den je prý kouzelný, ve skalách se otevírají poklady. Zkus se na procházce
rozhlédnout, třeba nějaký najdeš. (I hezký kamínek, který můžeš ozdobit je
vlastně poklad.).

BÍLÁ SOBOTA
Všude je pořádek a čisto. Je čas obarvit vajíčka a pomoci mamince upéct něco
dobrého a kluci můžou s tatínkem uplést pomlázku.
Neděle je Velikonoční, doma je vše nachystáno a stačí příchod jara společně
oslavit.

Spoj čarou s prostředním obrázkem, co všechno patří k Velikonocům.
Obrázky můžeš vybarvit.

Vystřihni vajíčka a seřaď je podle velikosti

Zkus si doma udělat něco hezkého na ozdobu.
Do hrnečku nebo malého květináčku dej trochu hlíny a osení, než zelená ozdoba
vyroste, můžeš si připravit ozdoby, které do květináče zapíchneš.
Budeš potřebovat pastelky, lepidlo, mašličku a špejle.
Vystřihni si šablonu, vajíčka vybarvi a nalep na špejli.

Také si můžeš vystřihnou beránka a polepit popkornem než ho všechen sníš.

Obtáhni si slepičku a zajíčka jedním tahem.

Myslíte, že je zajíček spokojený a připravený na Velikonoce?
Já myslím, že ano. Moc jste mu pomohli.
Užijte si Velikonoce a nezapomeňte chodit ven, do přírody pozorovat
jarní změny.

A zacvičit venku si můžete s básničkou:
Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)
paprskama zasvítilo, (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)
pohladilo kytičky, (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)
zvířátka i dětičky. (otočíme se dokola)
To vše udělalo jen, (stoj snožmo, mírný předklon)
aby měli hezký den. (poskoky snožmo, tleskat)

