Milé děti!
Posílám Vám mnoho pozdravů! Rozhodla jsem se Vám napsat, jednak
proto, že mi moc chybíte a taky, abychom si společně připomněli, že
je JARO! JUPÍÍÍ…. Jaro - začíná 20. 3., jarní rovnodennost 21. 3.

Rozloučili jsme se ve škole čtením příběhu o věrnosti čápů a o tom jak
se na jaře vracejí vlaštovky. Dokončili jsme ptačí stezku a bohužel ji
nestihli prezentovat v MŠ Klubíčko.
Ještě zavzpomínáme do února, kdy jsme si povídali o MASOPUSTU (z
italského carne levare, „dát pryč maso“ – karneval) a o půstu, který
následuje a trvá do Velikonoc. Děti celých 40 dní bez masa a
živočišných výrobků (třeba čokolády, nebo jogurtu a sýra). Celé postní
období začalo Popeleční středou a znamenalo to nejen omezení
v jídle, ale také omezení v zábavě. Vlastně takový zábavový půst
zažíváme i teď, díky omezení koronavirem .

Napíšu vám, jak se jmenuje každá neděle v období půstu.
1. března PRAŽNÁ
Jedl se usmažený naklíčený hrách – pučálka.
8. března ČERNÁ
Ženy odložily pestré šaty a oblékly si tmavé. Na hlavu vázaly černé
šátky. Bylo to především kvůli úklidu.
15. března KÝCHAVÁ
Říkalo se, že by měl člověk alespoň třikrát kýchnout, aby si upevnil
zdraví a držela se ho celý rok dobrá nálada.
22. března DRUŽEBNÁ
Maminky tajně v noci připravily z kynutého těsta preclíky sypané solí
a mákem. Preclíky navlékly na vrbový proutek a svázaly červenou
pentlí. Pak je brzy ráno zavěsily venku na stromy. Pak maminka šla
probudit děti se zprávou, že kolem běžela liška, nesla preclíky na
ocase a poztrácela je. To by se mi taky líbilo a Vám?

29. března SMRTNÁ
Lidé dříve věřili, že všeho špatného,
čeho se v období zimy báli (tma,
chlad, nemoc, úzkost, strach
z nedostatku jídla, u starých lidí obav
z konce) se zbaví tak, že vynesou
Smrtku ven z obce, zapálí ji a hodí do
řeky.
Smrtnou pannu (Moranu, Smrtku)
vytvořili ze slámy a hadrů,
s pomalovaným obličejem a
s náhrdelníkem z vyfouknutých,
nebarvených vajíček. Je připevněná
na dřevěném kříži.
Děti udělat takovou Moranu není nic těžkého, ale určitě by se hodila
pomoc rodičů. Pokud by rodiče neměli třeba náladu, stačí si vytvořit
Moranu v malém, třeba na špejli, nebo klacíku.

5. dubna KVĚTNÁ
Velikonoce vycházejí letos na dubnové dny, to už by mohlo být
příznivé počasí. Květná neděle má „kvetoucí“ jméno schválně. Lískový
proutek se ozdobil pentličkami, přidaly se větvičky kočiček z jívy,
suché větvičky dubu, rozkvetlý lýkovec a zelené snítky jedle. Všechny
tyto proutky měly magickou moc ochrany. Dříve lidé chodili do
kostela a nechávali si proutek posvětit svěcenou vodou. Když se
z kostela vrátili, svazek rozebrali, a jednotlivé snítky zdobily a chránily
domácnost.

Vrba jíva

Po květné neděli začíná už velikonoční tzv. „pašijový týden“. K tomu
si něco povíme zase příště. Přeji vám krásné dny a plno zdraví.
Posílám taky několik aktivit, třeba Vám přijdou k chuti!

Hádanky:
 Nebýt mého kokrhání nebylo by rána ani.
vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
 Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
 Kulatý dům bez dveří, bílí jako pápěří. Klepneš na něj maličko,
hned vyběhne sluníčko.
 Trochu voda, trochu zem, volá na tě: Nechoď sem!
 Posečená znovu roste, a tak znova, třeba po sté. Stoupneš na ni
– přece vstává. Má ji ráda každá kráva. A což srnka, zajíci, koza,
kůň a králíci!
Hry, které si můžete zahrát s rodiči a sourozenci:
 Slovní řetězec
Hru začneme povídáním
„ Byla jedna slepička, co hledala zrnička. Na zahradě místo zrnka
našla žížalu.“
Hra pokračuje tak, že úvodní říkanku opakují všichni hráči a vždy
něco přidají (např. housenku, hrášek, mák, pírko, list,…).
Úkolem je vše zopakovat správně a ve správném pořadí.
 Asociace ke slovu – Co všechno patří k jaru
 Hra kuličky – máte doma kuličky? Tak hurá ven, udělat důlek a
cvrnkat.

Tvoření:

Recept na preclíky: půl kila pol. mouky, droždí, lžička cukru, teplé
mléko, pak přidej lžičku soli, 2 žloutky a může se dát špetka zázvoru a
mletého pepře. Těsto nech kynout, pak válej hady a stáčej preclíky na
vymaštěný plech sádlem. Preclíky potři žloutkem nebo mlékem,
posyp mákem a hrubou solí a zprudka upeč do červena.

V březnu přicházejí na svět zajíčci „březňáčci“ Snad oni dali jméno
třetímu měsíci v roce. Nebo to mohla být bříza, strom s bílou kůrou,
který brzy na jaře nahazuje pupeny a zelené lístečky. Jako poslové
jara se k nám vracejí vlaštovky. Obydlují stejná hnízda, která si
zbudovaly v minulých letech. Příroda se začíná probouzet z dlouhého
zimního spánku. Třeba i pod sněhem se dere na svět první jarní kvítí.

Březen bývá v roce třetí,
Březen budí jaro.
Jak uvidíš jarní kvítí,
Tak už jaro vstalo.

Březnové sluníčko chladem se chvěje,
Snad proto opravdu, jen málo hřeje.

Kdo může něco zasadit, třeba jen
řeřichu, tak hurá do toho! Není nad
vitamíny z vlastní zahrádky, nebo
alespoň květináče.
Také se dají sbírat první bylinky, třeba
podběl, plicník, kopřiva, sedmikráska.

