
 

Slet čarodějnic 

PONDĚLÍ 

25.4. 

RH-Volné hry v herních koutcích, omalovánky  čarodějnic, společenská hra „čarodějnická kuchyně“ 

KK- docházka dětí- jak bych se chtěl jmenovat být čaroděj),  

Čteni s porozuměním „perníková chaloupka“- rozbor textu.  

Proč slavíme svátek čarodějnic ,Jak vypadá čarodějnice“- rozhovor, zvyky a tradice 

PCH: Hra na nové koště: 

Stará bába čarovala, 

svým koštětem zamávala. 

Podala ho druhé bábě, 

a ta bába zase bábě. 

Které koště zůstane, 

tak ta z kola vypadne 

Úkolem dětí je předávat si koště po směru hodinových ručiček v rytmu říkanky tak, že děti musí koště 

uchopit a podat dále oběma rukama. Komu koště zůstane v momentě, kdy se vysloví poslední slovo 

závěrečného verše, vypadává ze hry a odchází z kola ven. Hra končí v momentě, kdy ve hře zůstanou 

poslední dvě děti. 

Výroba čarodějnice z pol.kuličky, latky, špejli  

Seznámeíi s písní „ježibabí svátek“ 
Domácí úkol-přinést staré triko 

Hodnocení 

ÚTERÝ 

26.4. 

 

RH-U stolečků – výroba čarodějnického hábitu ze starého trika 

Kk- čarodejna docházka, nácvik písně“Ježibabí svátek“, práce s textem „Čarodějov“,  

Log.chvilka - Čarodějnické blekotání 

 

Zabloudily děti v lese 

Mařenka se strachy třese 

Jeníček ji vede 

To ještě svede 

Najednou chalupa 

Mařenka nedutá 

Celičká z perníku 

Zatáhli za kliku 

Babizna s lopatou 

Ma kočku chlupatou 

Děti však vyhrály 

Na babu vyzrály 

 

Dramatizace pohádky „perníková chaloupka“ 

 

PCH: Láry fáry,čáry máry, at jsou tady samé…-děti se pohybují po třídě a čarodějnice je začarují do 

různých zvířat, nebo do stoje na jedné noze, dotknout se země hlavou, rukou na nohou,….)  

Pracovni list -najdi 10 rozdílů  

Hodnocení  

STŘEDA 

27.4. 

RH- volné hry v centrech aktivit, Čarodějnické DUBLE – spol.hra, čarodějnické omalovánky 

KK- čtení s porozuměním – „V Čarodějově to bublá“, výroba čarodějných lektvarů, barevné otisky na 

papír , procvičování písně „Ježibabí svátek“- pohybová improvizace 

PCH – Básnička s pohybem „Čarodějnice“ 

Nejsem žádná krasavice – ruce v bok, otáčení boky 

Na nose mám bradavice – ukazujeme na nos 

Straším mámy, straším děti – zvednout ruce před sebe“ strašíme“ 

Skvěle létám na koštěti – otočení dokola 

Stará jsem snad stovky let – napodobujeme chůzi o holi 

S černou kočkou na rameni – poplácání po ramenech 

Mračím se na celý svět – předklon , mračíme se 



ČTVRTEK 

28.4. 

RH- volné hry v centrech aktivit, Čarodějnické DUBLE – spol.hra, čarodějnické omalovánky, hádanky, 

labyrinty dle vlastního výběru 

TVČ – Motivační cvičení  "Čarodějné dovádění“-  Rozcvička s košťaty, Překážková dráha na koštěti-

slalom , podlézání (podlet pod provazem), přelétání (přelet přes provaz), prolétání (skrz obruč), 

kotrmelce na koštěti (sudy s koštětem), hod koštětem na cíl, vymetání vypasených pavouků (košťaty 

vymetáme míče po určité dráze), Učíme netopýry létat (hod kroužky do dálky), relaxace 

PCH:  Najdi Mařenku ve tmě Jeníčku-skupina dětí- Jeníčků má za vázané oči, Mařenka má v ruce 

zvoneček a je schovaná v lese (řada dětí), který Jeníček ji najde první vyhrává 

Opakování písně- „Ježibabí svátek „ 

Hodnocení 

Při odpočinku četba „Nad Čarodějovem je slet čarodějnic“ – příprava na odpoledne s rodiči – pálení 

čarodějnic 

 

PÁTEK 

29.4 

RH- volné hry v centrech aktivit, Čarodějnické DUBLE – spol.hra, čarodějnické omalovánky, hádanky, 

labyrinty dle vlastního výběru 

KK-kalendář, počasí, 

VVČ – jak vypadá čarodějnice – kresba tuší s využitím textilií 

Opakování písně „Ježibabí svátek“ 

Výzdoba prostor školy obrázky 

Hodnocení 

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA 

        

 


