Téma: MAĽOVANÉ VAJÍČKO
Vložila: Maťa G.
Typ na veľkonočné aktivity :-)

https://abcskolka.sk/a/velkonocne-vajicka--pracovny-zosit-…/
Kategória Veľká noc - Nasedeticky.sk

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Názov hry: Spoločné čítanie veľkonočného príbehu zajka
Popis hry: po prečítaní dieťaťu dávame otázky z textu....
Zajkovci
Na Veľkú noc sa tešia najmä deti. Ani u zajkovcov nebolo inak. Otec Zajko uplietol synovi
korbáč a mama Zajková na druhú labku malému Zajkovi zavesila pletený košík. Vyparádený
Zajko si išiel vyšibať svoje prvé veľkonočné vajíčko.
Ako si tak vykračuje, príde k psíkovej búde.
- Ktože to k nám prichádza? čuduje sa pes.
- Ja milý Dunčo, prišiel som ťa vyšibať. - A začal:
Šibi - ryby, nechcem ryby,
ja chcem iba máličko - veľkonočné vajíčko.
- Pekne, pekne, - pochváli Dunčo Zajka, - ale u nás sa šibe trocha inak. Nože počúvaj:
Šibi - ryby, mastné ryby,
dajte vajcia od korbáča,
ešte k tomu údenáča, ešte k tomu kosť, už je toho dosť...
- No a ty si vravel pekný veršík a dám ti za odmenu krásnu špikovú kosť. - A Dunčo na nej
zahvízdal, až Zajkovi v ušiach zaľahlo.
-Ďakujem, milý Dunčo, ale ja by som radšej vajíčko,- povie Zajko a poberá sa ďalej.
Príde do stajne, šibe Pejka a vraví:
Šibi - ryby, nechcem ryby,
ja chcem iba máličko - veľkonočné vajíčko.

Hopsa - hopsa - hopsasa, do kaluže z mláky,
z koníkovho chvosta sa vyrábajú sláky.
- Nechcem slák, ale vajíčko, - vraví Zajko.
- Kdeže ti ja vezmem vajíčko? Ale tu v mojom susedstve žije kohút so sliepočkou choď za
nimi. Začal Zajko hneď šibať kohúta, no ten ho posiela za Sliepočkou. Chce vyšibať Sliepku
no tá ho poslala za slepačími slečinkami. Ide Zajko za dievčatami, a tie sa milého šibača
nevedia dočkať. Výskajú o milých päť a Zajko šibe jedna radosť.
Šibi ryby, nechcem ryby,
ja chcem iba máličko - veľkonočné vajíčko.
A veru ho aj dostal. Krásne, maľované, je ho plný košík. Spokojne si Zajko kráča domov, veď
vyšibal to najkrajšie veľkonočné vajíčko.

Vzdelávacia oblasť: Kultúra a umenie
Názov hry: Veľkonočné verše
Popis hry: Dieťatko rytmizuje s drevenými vareškami riekanky a pieseň o veľkej noci.
Riekanky:

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča,
ja chcem iba máličko,
maľované vajíčko.

ŠIBEM, ŠIBEM, ŠIBI - RYBY,
MÔJ KORBÁČIK NEMÁ CHYBY.
EŠTE VODY TROŠIČKA,
DAJ VAJÍČKO Z KOŠÍČKA.

Šibi, ryby, mastné ryby,
dávaj vajcia, vykrúcaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.

Pieseň: Veľkonočná https://www.youtube.com/watch?v=kXsdn480P0w

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami:
Názov hry: Veľké vajíčko
Popis hry: zo špagátu (šnúry, stužky...) vytvarujeme na zem veľké vajíčko (jeho obrys),
deťom ukážeme jednoduchú postupnosť objektov za pomoci kociek lega, rôznych stavebníc,
vrchnáčikov z PET fliaš....(čo vás napadne) a to tak, že napr: položíme na začiatok žltú,
zelenú, červenú skladačku.... a dieťa ďalej postupuje podľa našej postupnosti. Každý rad
môže byť z iných skladačiek, alebo materiálu....

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce a Človek a príroda
Názov hry: Veselé kuriatko
Pomôcky: kartón (výkres), nožnice, kúsok vlny - najlepšie žltej, farebný výkres, plastové oči
(nakreslené a vystrihnuté), lepidlo
Popis hry: Rodič vystrihne z kartóna alebo výkresu požadovaný tvar, následne už pracujú
deti. Ich úlohou je namotávať vlnu na kartón vo všetkých smeroch. Menšim deťom je vhodné
najprv začať a ukázať postup. Keď je kuriatko dosť veľké, ukončíme uzlíkom. Nakoniec
dolepíme vystrihnuté detaily ako zobáčik, nohy a oči.

Názov hry: Rozkvitnuté stromy
Popis hry: Ak máte zelenú vlnu, bavlnku, tak takýmto spôsobom môžete vyrobiť rozkvitnuté
stromy, na ktoré budete ešte potrebovať rolku z toaletného papiera, ktorú na bokoch rozrežete
a dotvoríte rôznymi kvietkami.... :-)

Ilustračné obrázoky z Pinterestu

Názov hry: Farebné vajíčko
Popis hry: Ak nemáte žltú vlnu, bavlnku...ale farebné namiesto kuriatka, stromu, takýmto
spôsobom môžete vyrobiť vajíčka a dolepiť korálkami, flitrami...... a dať šnúrku na
zavesenie...

Vzdelávacia oblasť: Pohyb a zdravie
Názov hry: Spoločné súťažné fúkanie
Popis hry: na podlahe, stole ohraničíme izolačnou páskou (alebo akou máme) 2 trasy cesty,
snažíme sa aby boli rovnaké a s dieťaťom (súrodencom) súťažíme koho objekt, dofúkne kto
skôr do cieľa :-)
Pomôcky: páska, slamky, ľahká malá loptička.....

Vzdelávacia oblasť: Grafomotorika
Názov hry: Moje vajíčko
Popis hry: Dokresli veľkonočné vajíčko 5-6 ročné (ak si nemôžete vytlačiť, niečo podobné
môžete nakresliť a deti budú dokreslovať)
Vybodkuj s vatovou tyčinkou namočenou v temperovej farbe veľkonočné vajíčko 3-4 ročné

