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Pálení čarodějnic

Básničky a písničky ...

Tento týden se ponese v duchu pálení
čarodějnic, které každoročně probíhá
30.4. a jelikož si letos žádnou skupinovou
oslavu neužijeme, přinášíme vám tímto
způsobem aktivity, kterým se s dětmi
můžete v rámci témata - Čarodějnice
věnovat.  
 
Vlastní čarodějnici, která vám může doma
posloužit jako čarodějnická dekorace, si
můžete s dětmi vyrobit podle šablony na
následujících stranách. Je zde ve dvou
variantách. První je již barevná a druhá
černobílá pro ty, kteří by si chtěli
čarodějnici vybarvit a vyzdobit dle své
vlastní fantazie. 
 
Při společném vyrábění si můžete s dětmi
povídat o tom, jaké vlastnosti může
taková čarodějnice mít a jak se projevují.
Zároveň zkuste s dětmi zavzpomínat, jestli
znají nějakou čarodějnici v jim známých
pohádkách.
Zajímavá by pro vaše společné povídání
mohla být také otázka, co by děti sami
vykouzlily, kdyby uměly čarovat.

S dětmi si můžete přečíst a naučit se
následující básničku, kterou děti mohou
doprovázet pohybem: 
 
Letí, letí černý mrak, 
ano, ano, je to tak. 
Čarodějka v černém hávu,
letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí, 
dokola se zatočí. 
 
Děti mohou také shlédnout některé z dílů
večerníčku Malá čarodějka.
 
Společně si můžete také zazpívat a
zatančit na písničku Ježibaba.

https://youtu.be/YlmGiFpEe9E
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q&list=PLExXDb7-EvFHTAczK1BFB0EZ0U1khRAoU


A N N O U N C I N G  T H E  M A R R I A G E  O F

Vystřihni jednotlivé části čarodějnice. 
Slož její tělo do harmoniky (znáš z výroby karnevalových
šašků) a za pomoci rodičů na jednom konci sešij pomocí
sešívačky. 
Dokresli čarodějnici obličej. 
Slep vystřižené části dohromady 

Slož si svou čarodějnici !
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A máš hotovo!



Vystřihni jednotlivé části čarodějnice. 
 Všechny části vybarvi dle vlastní fantazie a dokresli
čarodějnici obličej. 
Slož její tělo do harmoniky (znáš z výroby karnevalových
šašků) a za pomoci rodičů na jednom konci sešij pomocí
sešívačky. 
Slep vystřižené části dohromady 

Slož si svou čarodějnici !
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A máš hotovo!

A N N O U N C I N G  T H E  M A R R I A G E  O F



Muší ucho, kus žabince,
 

trochu medu dej do hrnce,
 

kousek křenu, hrst přesličky,
 

přidej sůl a tři mušličky.

Pokud byste si chtěli nějaký lektvar doma
vytvořit, můžete společně vyzkoušet o
něco jednodušší recept. (Pozorujte co se
bude dít po přisypání jedlé sody.)
Potřebovat k tomu budete jen dvě
suroviny: ocet a jedlou sodu.
Nezapomeňte také na kouzelné
zaklínadlo!

Recept

Kouzelný lektvar
S dětmi se můžete pomocí obrázkového
čtení pokusit přečíst následující recept na
čarodějnický lektvar: 

Tenh
le

rece
pt d

oma
rad

ši
nez

kou
šejte

!



Čarodějnice při přípravě svých lektvarů používají i nejrůznější
bylinky. Pomoz čarodějnici pomíchané bylinky roztřídit a společně 
s rodiči se s některými  bylinkami seznam a přiřaď štítky se

správnými názvy k obrázkům.
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Spočítej obrázky v každém řádku a
výsledek napiš do rámečku na jeho konci



Procvič si grafomotoriku a pomoz najít čarodějnici cestu
do domečku tím, že jednou čárou pospojuješ všechny

tečky.


