ZELENÉ VAJÍČKO
Slepička: KO KO KO KO DÁK, kde mám zelené vajíčko brát?! (zlobí
se)
Kohoutek: KY KY RY KÝ, proč se zlobíš slepičko?
Slepička: Chtěla bych kohoutku vysedět zelené vajíčko! Bílé už se mi
nelíbí!
Kohoutek: Kdopak to kdy slyšel, že by slepičky snášely zelená
vajíčka?
Slepička: Jdi a přines mi je! Ale bez zeleného vajíčka se domů
nevracej!!

Kohoutek jde hledat zelené vajíčko.
Kohoutek: Kdepak najdu zelené vajíčko pro moji umíněnou slepičku?

Potká kozu.
Koza:

Kam jdeš kohoutku?, MÉ MÉ

Kohoutek: Jdu hledat zelené vajíčko pro moji umíněnou slepičku.
Nemáš náhodou kozičko, zelené vajíčko?
Koza:

Ale kohoutku, kde já bych vzala zelené vajíčko? Najdu ti
zelenou travičku, jetýlek nebo šťavnaté listí z javoru. Ale
zelené vajíčko? Mé Mé. Kdepak!

Kohoutek jde dál a potká ovečku.
Ovečka:

BÉ, BÉ, Kam jdeš kohoutku?

Kohoutek: Jdu hledat zelené vajíčko pro moji umíněnou slepičku.
Nemáš náhodou ovečko, zelené vajíčko?
Ovečka:

Zelené vajíčko? Bé Bé. Kdepak já bych vzala zelené
vajíčko? Tak trochu vlny, na teplý svetřík bych ti mohla
dát, ale zelené vajíčko? Kdepak! Ale zkus poprosit kočku,

ta umí proslídit a prosmejčit všechny kouty. Ta ti zelené
vajíčko určitě najde.
Kohoutek: Kočko, kočičko!!
Kočka:

MŇAU, copak chceš kohoutku?

Kohoutek: Hledám pro mou umíněnou slepičku zelené vajíčko. Nemáš
ho, kočičko?
Kočka:
Kohout:

Kdybys tak chtěl myš nebo krysu, tu bych ti ve stodole
našla, ale zelené vajíčko? Ne, ne, o tom nic nevím.

Jde smutně dál.
Kdopak mi dá zelené vajíčko?

Potká psa.
Pes:

HAF, HAF. Proč pláčeš kohoutku?

Kohout:

Jdu hledat pro svou umíněnou slepičku zelené vajíčko.
Nemáš ho, pejsku?

Pes:

Vrr Vr haf. Zelené vajíčko? Nedělej si ze mne legraci!
Copak pes snáší vajíčka? Ale co takhle kdybych ti našel
pěknou kost?

Kohout:

Kdepak kost, Kykyrý! Zelené vajíčko hledám pro svou s
lepičku, bílé už se jí nelíbí!

Pes:

Haf, haf. Vrať se domů a řekni slepičce, ať dál snáší bílá
vajíčka!

Kohoutek jde smutně domů a po cestě vidí Alenku, jak maluje vajíčka
(i zelené)
Alenka: (zpívá) „Naše hodná slepička, snáší bílá vajíčka.

Vezmu štětec, barvičky, budou jako kytičky.
Velikonoce tu jsou, hezké a barevné budou.“
Kohoutek:

Běží za slepičkou.
Slepičko, slepičko!! Pojď se podívat, už vím, kdo má zelené
vajíčko.

Jdou spolu za Alenkou.

Slepička: Alenko, dej mi prosím jedno zelené vajíčko. Bílé už se mi
nelíbí!
Alenka:

Jestli chceš slepičko, zelené vajíčko. Tak já ti půjčím
štětec a barvu a sama si ho namaluj. Ale k tomu potřebuješ
bílé vajíčko!

Slepička: Bílé vajíčko? Opravdu!

Vezme si štětec a maluje. (Jedna čára, druhá čára..)
Ták, a teď mám krásné zelené vajíčko. Děkuji ti, Alenko!
Já ti budu snášet bílá vajíčka, aby sis jich mohla na
velikonoce hodně namalovat

1. - O zeleném vajíčku
Pomůcky: pohádka „O zeleném vajíčku“ (netiskněte, stačí přečíst
v pc)
vytisknout: pracovní list zelené vajíčko, pracovní list poznávání
zvířátek

Hry a úkoly na dnešní den:
Pokud něco nestihnete nebo nemáte potřebné pomůcky, nevadí.
Můžete si vše dodělat během týdne nebo v pátek který bude spíše
opakovací. Pracovní listy jsou barevné, pokud máte pouze černobílý
tisk, můžete si listy vybarvit podle pc vzoru.
Poslech, procvičování sluchové paměti
Popros rodiče, aby ti přečetli pohádku „O zeleném vajíčku“ (PDF
pohádka).
Dobře poslouchej a s rodiči si můžeš společně napodobovat zvířátka,
Jak se v pohádce ozve kohoutek? KYKYRYKÝ a podobně..
Tak a teď jestli jsi dobře poslouchal, zkus rodičům pohádku
převyprávět, aby ses připravil na další úkol.
Pracovní list poznávání zvířátek:
(PDF poznávání zvířátek)
Máš před sebou pracovní list? Poznáš zvířátka z pohádky? Zkus
opakovat jaký vydávají zvuk.
Až je všechny pojmenuješ, můžeš zvířátka vystřihnout, nalepit na
špejli a zkusit si s rodiči zahrát celou pohádku.
Dechové a artikulační cvičení (pro celý týden):
Vajíčko – pusa je zavřená, jazyk tlačí do tváří, střídavě doprava a
doleva
Malíř – jazyk směřuje na horní patro, na horním patře provádí pohyb
dopředu a dozadu. Jako když natíráme vajíčko.

Pošleme pusinku rodičům za pomoc – rty se našpulí a tlakem se vytvoří
„mlaskavý zvuk“
Koníček frká – rty jsou volně u sebe, výdechem je rozechvějeme
Hra „Kohout ztratil krasličku“
Opět musíme požádat dospěláka, tentokrát aby si zahrál hru.
Říkáme říkanku (můžete říkat společně s rodiči):
Kohout ztratil krasličku,
měla barvu barvičku:
………………………………
Vždycky doplňte jinou barvu, můžete zkusit i materiál (sklo, dřevo
atd.).
Kohoutek v pohádce hledal zelené vajíčko, určitě věděl jak zelená
vypadá. Zkuste doma najít co nejvíce věcí které mají barvu, kterou
vám řeknou rodiče. Teď všechno pojmenuj. Pokud si nemůžeš
vzpomenout, stačí když rodičům vše ukážeš.
Pracovní list zelené vajíčko:
Máš před sebou pracovní list? Pokud ho máš jen černobíle, popros
rodiče, ještě před vypracováním, aby vajíčkům dali stejné barvičky
jako v počítači.
Tak a teď, zakroužkuj všechny vajíčka, které jsou zelené. Zkuste
spočítat kolik je jednotlivých vajíček (je stejně zelených jako
červených? Kterých je méně/více.
Pokud by byl čas a nálada, ještě na něco navíc. Můžeš papír otočit a
jedním tahem nakresli své vlastní zelené vajíčko. Potom ho obtáhni
každou pastelkou, kterou máš po ruce.

Najdi všechna zelená vajíčka a zakroužkuj je.

Poznáš zvířátka z pohádky? Víš jak se jmenují?

2 - O zeleném vajíčku
Pomůcky: semínka (osení)
vytisknout Pracovní list – zvířátka, travička

Hry a úkoly na dnešní den
Pamatujete si dobře pohádku O zeleném vajíčku? Zopakujte si jaké
zvířátka v pohádce jsou. Pohádka se odehrává na statku, vzpomeneš si
jaká jiná zvířátka tam ještě žijí?
Víte, že už nám začalo jaro? Zkuste si s rodiči popovídat co všechno
se na jaře děje, jak poznáme, že přichází. (například pučí stromy,
příroda se probouzí, zvířátka mají malé..)
Také si můžete zopakovat logopedické cvičení, které najdete
v prvním listu.
Pracovní list zvířátka
Vypracujte podle pokynů na pracovním listu. Najdeme tyto zvířátka
na farmě? Zvířátka vybarvěte. Jaké zvířátka jsou i v pohádce?
Na listu jsou zvířátka v páru (tzn. slepička-kohoutek-kuřátko), co
ostatní zvířátka? Zkuste popřemýšlet, jak se nazývají ostatní trojice.
Také můžete u každého zvířátka napodobit jaký zvuk vydávají.
Pracovní činnost
Přicházejí Velikonoce, období vajíček, tradic a zvyků. Pokud máte
možnost zkuste s rodiči zasadit osení, nebo jiné semínko které doma
máte. Celý týden pozorujte, jestli roste, starejte se o něj a až přijde
čas, posadíme k vyrostlému semínku velikonoční vajíčko.
Hudebně – pohybová chvilka
Jestli si vzpomínáte, v pohádce Alenka zpívala písničku. Zkus
zavzpomínat jaké písničky znáš ty. Pamatuješ si travičku zelenou?
Zazpívej ji rodičům a pokud ti to jde na poprvé můžeš jim k tomu i
zatančit – třeba si zatančí s tebou.

Travička zelená, to je moje potěšení, (chodíš v kruhu)
Travička zelená, to je moje peřina. (na konci verše zastav)
: Když si smyslím, na ni sednu, (dej ruce v bok a naznačuj podřepy)
když si smyslím, na ni lehnu, (ruce spoj dlaněmi k sobě a polož na ně
tvář)
travička zelená, to je moje peřina. : (Toč se na místě)
Travička zelená, to je moje potěšení, (chodíš v kruhu)
Travička zelená, to je moje peřina. (na konci verše zastav)
: Když se zjara začne pučit, (ukazováčky naznač rostoucí trávu)
Nechci já se doma mučit, (vrť rukama v zápěstí)
Travička zelená, to je moje peřina. : (Zatoč se na místě)
Máte lepší nápad, jak si k písničce zatancovat? To je skvělé, můžeš si
zatančit, jak se ti to bude líbit nejvíce.
Pracovní list travička
Když jsme si o travičce zazpívali, zatancovali a i ji zasadili, zkusíme si
teď nakreslit, jak travička vypadá.
První dva řádky děláme jen rovné čáry – krátká a dlouhá.
Další dva řádky zkusíme napodobit travičku jako vlnky.
Pokud byste chtěli, můžete na druhou stranu nakreslit obrázek, kde
se na travičce pase jedno ze zvířátek, které známe z pohádky.
Až půjdete na procházku nebo na zahradu, podívejte se, jak travička
roste. Dej pozor i na okolní domky a zahrádky. Potkali jste nějaké
zvířátka, o kterých jste si říkali?

3. - O zeleném vajíčku
Co budete dnes potřebovat? Barevný papír (nebo bílý), nůžky,
pastelky (nebo můžete použít cokoliv na kreslení či malování)
Vytisknout: pracovní list kartičky na homonyma

Činnosti a úkoly na dnešní den
Dnes bychom si mohli vyrobit slepičku z papíru. Kdo by chtěl spíše
kohoutka, postup bude stejný a záleží jen na vás jak si výrobek
doděláte.
Nejdříve si připravte barevný papír a udělejte z něj čtverec. Čtverec
vytvoříme, když papír nejdříve přeložíte tak, jako když se skládá
šipka. Vznikne nepravidelný trojúhelník. Nejkratší strana trojúhelníku
se přeloží dopředu tak, aby vznikl dojem křídla. V dalším kroku se
dozadu přeloží špička opačné strany trojúhelníka. Vznikne origami
připomínající slepičku. Slepičku si pak dotvoříme podle našich potřeb,
fantazie a představ.
Papír na slepičku můžete být klidně vybarvený, slepičku dotvořte
podle sebe. Nejdříve ji můžete zkusit s rodiči a poté zkoušejte
vlastní slepičky či kohoutky.
Můžete takto udělat i přáníčko pro babičky, dědečky nebo komukoliv
pro radost k Velikonocům.

Pohybová chvilka
Tak jste si zkusili slepičku vyrobit. Povedla se vám ? Teď si můžeme
na slepičku nebo kohoutka i tak trochu zahrát. Ze školky si určitě
pamatujete písničku „ptačí tanec“, pokud ne přečtěte si krátký návod
ale rodiče vám určitě pomůžou.
Začínáme ve stoje – napodobujeme rukou zobák, poté dáme ruce na
ramena a děláme křidélka. A do třetice ohneme ruce v lokti a
kroutíme se až do podřepu z kterého se pomalu zvedáme s tleskáním,
abychom stihli vše znovu do rytmu.
V písničce jsou mezihry kdy si chyťte dospěláka a společně se
zatočte.
Písničku najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5fbXtgWzO0

Sluchové cvičení
Budete potřebovat pracovní list homonyma. Nemusí být barevně.
Kartičky nejprve rozstříhejte a zamíchejte. Zkuste všechny náhodně
pojmenovat. Už teď si můžete všimnout podobnosti.
Pokud pochopíš co dělat hned tak hurá do toho.
Nejdříve zkuste dítěti náhodně ukázat dva obrázky např. kohout a
kohout. Vysvětlete si o jaký kohout jde na jednotlivých obrázcích.
Poté pár dejte zpět do balíčku a všechny kartičky si rozložte před
sebe. Zkus teď sám najít ostatní dvojice.
Pokud máš hotovo, zkuste s rodiči vymyslet i jiné slova které zní
stejně ale znamenají něco jiného (například koruna může být u
stromu, na placení a na hlavě krále).
Nezapomínáte si opakovat dechové a artikulační cvičení? Pokud máte
doma malé peříčko nebo ho někde najdete, můžete ho pomocí foukání
co nejdéle udržet ve vzduchu.
Až půjdete na procházku, porozhlédněte se, z čeho by se dala
vyrobit pomlázka. Najdete někde pružné proutky?
Dělá maminka vajíčka nebo nějaké jídlo do kterého je použije?
Zkuste se zeptat, zda vám jich pár nevyfoukne a neschová na příští
týden.

4 - O zeleném vajíčku
Pomůcky: pracovní list JARO a VELIKONOČNÍ KRASLICE
(vytisknout), šátek, pastelky

Hry a úkoly na dnešní den
Za celý týden jsme toho měli opravdu hodně. Pokud něco nemáte
hotové nevadí, v pátek bude čas vše dodělat. Dnešní den bude také
spíše odpočinkový.
Pracovní list jaro
Nejprve budete potřebovat vytisknutý pracovní list jaro. Na
pracovním listu najdete i instrukce k vypracování. Zkuste
zapřemýšlet o příchodu jara, co byste na pracovní list doplnili? Pokud
se vám nevejde nápad zepředu můžete vytvořit vlastní obrázek na
druhou stranu listu.
Nejdříve ale splňte úkoly a můžete si ho hezky vybarvit.
Sluchová hra „Kvočna hledá kuřátko“
K této hře budete potřebovat šátek. Poproste rodiče nebo
sourozence ať si s vámi zahraje.
Nejméně potřebujete ke hře dva lidi – první bude slepička a druhý
kuřátko. Role si prostřídejte a pokud vás bude hrát víc, nerušte
dvojici, která hraje slepičku a kuřátko.
Nejdříve zavážeme slepičce oči šátkem a odvedeme ji na jednu
stranu místnosti (pro jistotu můžeme slepičku podporovat držením za
ruku). Kuřátko si vybere místo v jiném koutu místnosti a napodobuje
pípání. Kvočna ho musí najít jen podle zvuku. A nenapovídat! :D
Grafomotorické cvičení – velikonoční kraslice
Tak a teď si připravte pracovní list velikonoční kraslice. Jelikož se
Velikonoce blíží, je potřeba natrénovat, jak budete malovat vajíčka.
Když se podíváte na pracovní list vidíte vajíčko, které už někdo začal

zdobit, ale bohužel to nestihnul. Pokračujte po čárách, jak jsou
nakreslené od začátku až do konce. Rodiče ti k tomu mohou přečíst i
krátkou říkanku na pracovním listu.
A jakou barvu mělo vajíčko v pohádce? Touto barvou můžeš vyzdobit
celé vajíčko.

Pokud půjdete ven, můžete společně zkusit hru „Honzo vstávej“ a
napodobovat jednotlivá zvířátka o kterých jste si povídali nebo i jiné
které znáte. Hra se hraje takto:
Stoupnete si naproti sobě aspoň na vzdálenost pár metrů. Jeden je
Honza a druhý určuje zvířátka.
Ten, kdo určuje říká – „Honzo vstávej“ a Honza odpovídá „Kolik je
hodin? Poté si vymyslíte zvířátko, například. „7 slepičích“. Honza se
pokusí co nejlépe napodobit slepičku a jde směrem k vám. Opakujete
celou říkanku, dokud Honza nedojde až k vám.

5 – O zeleném vajíčku
Celý týden jsme si hráli, povídali a tvořili s pohádkou „O zeleném
vajíčku. Stihl jsi všechno vyzkoušet, vypracovat a pamatuješ si to?
Pokud ne, dnes si vše můžeš zopakovat a dodělat.
Pamatuješ si, jak se jmenují všechny dny v týdnu? Vzpomeň si, co jsi
každý den dělal. Zopakuj si, o čem a o kom byla pohádka, jaké jsi
slyšel písničky. Dnes máš prostor si znovu zahrát hry které tě bavili
nebo dodělat vše co jsi nestihl.
Staráš se o své semínko? Nezapomněli jste na něj? Utíkej mu dát
trošku vody, vyrostlo už malinko?
Přejeme tobě i rodičům krásný a odpočinkový víkend.
Úkol pro ty, kteří nechtějí jen opakovat 😊
Pracovní list – popletené cestičky. Nejdříve se podívej na obrázek,
mláďátka nemůžou najít cestičku ke své mamince. Zkus najít
cestičku jen očima, poté si vezmi pastelky a každou cestičku obtáhni
jednou barvou, aby se nám neztratili znovu. Můžeš si je i vybarvit.
Už máte doma vyfoukaná vajíčka? Připomeň to mamince, ať si příští
týden můžeš jedno také namalovat.

