
 Ahoj děti a milí rodiče, 

doufám,  že  jsem  Vás
zaklínadlem  baby  Jagy  hned
nevylekal.  Nebojte  se.  Mám

mezi čarodějnicemi i kamarádky. Přiletí vždy poslední den v dubnu na koštěti na návštěvu.
To vždy už týden dopředu sbírám v lese hodně dřeva, protože si pak společně opečeme
špekáčky a tančíme kolem ohně. 
A kdo to kouká nahoře z klobouku? Ano, poznaly jste děti ty očka? Je to přece kočka! 
Každá správná čarodějka má svoji kočku, chalupu plnou pavouků a další havěti, které
pak třeba hází na děti :-)) ale nebojte děti. S hodnými dětmi si ráda zatančí nebo jim
vyčaruje něco pěkného. 

Nápadníček a Čarodějnice 



ÚKOL: Tak se pojďme naučit něco z historie čarodějnic. Proč se  pálí čarodějnice? 

Odpověď najdete v zábavném a naučném videu, na tomto odkazu:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5221-proc-se-pali-carodejnice?
vsrc=vyhledavani&vsrcid=%C4%8Darod%C4%9Bjnice

Kvíz od Nápadníčka : 

1) Co se doopravdy pálí na čarodějnice? 

a) živé čarodějnice
b) vyrobené čarodějnice z látek a dřeva
c) zlobivé děti

2) Co ještě můžeme dělat u zapáleného ohně? 

a) opékat špekáčky, zpívat a tancovat 
b) sáňkovat 
c) nic

3) Jaké znáš pohádky, kde je čarodějnice? 

a) Bob a Bobek, Hurvínek
b) Perníková chaloupka, Princezna ze Mlejna
c) Pat a Mat, Víla Amálka

4) Na čem létá čarodějnice? 

a) na popelnici
b) na koberci 
c) na koštěti

5) Vyjmenuj tři léčivé rostliny, ze kterých může 
    čarodějnice uvařit léčivý lektvar. 

(Šalvěj, Podběl, Pampeliška, rozmarýn, 
kořen Zázvoru, Levadule) 

6) Kam si zapisuje čarodějnice recepty na kouzelné lektvary a zaklínadla ?

a) nikam
b) za uši 
c) do kouzelné knihy
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Výborně  děti! Teď už víte, jak to s čarodějnicemi je. Zveme vás k
tanci! Oblečte si to  nejkrásnější  čarodějnické  co  najdete,  do  ruky
košťátko nebo kouzelnou hůlku a pojďte to s námi roztočit! 

Klikni na odkaz s písničkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1s1-a8OvwQ

Pět ježibab s jedním okem, 
letí, letí nad potokem, 
letí jako hejno ptáků, pět ježibab na smetáku. 

Pět ježibab s jedním uchem
jako hejno letí vzduchem, 
letí, letí, v letu svačí pět ježibab na tryskáči. 

Pět ježibab s jedním uchem 
jako hejno letí vzduchem, 
letí, letí, v letu svačí, pět ježibab na tryskáči. 

Pět ježibab s jedním nosem volá na mě: " Arnošt, pojď sem!" 
A když nejdu, tak se štětí, pět ježibab na koštěti. 
------------------------------------------------------------

ÚKOL: Zvládneš vyřešit slovní úlohu?

Čarodějnice Eufrozína ztratila svůj klobouk. Najdeš, který jí patří? 
Klobou nebyl otrhaný, ale  nový. Neměl na sobě žádný vzoreček. 

Měl ozdobný pásek se sponou. Klobouk nebyl ani bílý ani černý. Už víš, který jí patřil? 

https://www.youtube.com/watch?v=l1s1-a8OvwQ


ÚKOL: Huráááá a teď si něco vyrobíme. Co si vyberete děti? 
Košťátko, klobouk nebo snad rovnou čarodějnici? Děti ve školce vyrobily 
čarodějnici  na koštěti.  Posílám vám ji  pro inspiraci.  Přeji  hezké tvoření a k tomu
samozřejmě čarodějná píseň! 

https://www.youtube.com/watch?v=kuUPWXOYjak

Čarodějnice na koštěti: 

podklad papírová šablona, kousky látky, 
klacíky na košťátko a pořádnou 
dávku fantazie :-)       

Sedící čarodějnice z papíru: 

barevný  papír  (může  být  i  novinový,
nabarvený bílý papír), lepidlo, nůžky a 
dobrou náladu :-) 

                     Hlava čarodějnice: plato do vajec, 
                     bavlnka nebo provázky, papír,
                     lepidlo a odvahu tuto babu JAGU 
                     tvořit :-) 
 

Čarodějnická kočka: rulička od toal.pap.,
černá barva, žlutý papír na oči, papírový
nebo drátěný ocásek a vousky. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuUPWXOYjak


Pomůžeš čarodějnici najít její kouzelnou hůlku? 



Děti znáte tyto mé dva kamarády? Že někdo z vás ne???To vám musím o nich poslat 
pohádku.  Seznamte  se  prosím  :-)  klikni  na  odkaz: https://www.youtube.com/watch?
v=ADe8E9Fo5Do

ÚKOL: Otevřené otázky od skřítka Nápadníčka

1) Jakého kamaráda má Malá čarodějnice?

2) Je Malá čarodějnice zlá nebo hodná?

3) Jaké ovoce v pohádce trhali?

4) Udělala Malá čarodějnice něco špatného? Pokud ano, jak si myslíš, že by to mohla
napravit? Zkus dokončit příběh podle sebe.

ČARODĚJNICKÁ ZKOUŠKA 

A když už toho umíte děti tolik, mohly
byste  se  pokusit  o  složení  zkoušky
pravé čarodějky/pravého čaroděje. 
Zkouška  se  nejlépe  skládá  někde
venku v přírodě. 

1. Vytvoř si vlastní koště z větví, které najdeš venku
2. slalom na koštěti (mezi stromy)
2. přeskočit koště tam i zpět
3. najít alespoň jednu léčivou bylinku
4. najít jednu bílou, jednu fialovou a jednu žlutou kytičku
5. nasbírat si materiál na čarodějný lektvar
6. Vymysli si vlastní zaklínadlo

Pokud se ti zkouška celá podaří,nezbývá než
začít čarovat. Doufám děti, že budete hodní
jako  moje  kamarádky
čarodějky :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=ADe8E9Fo5Do
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Pro  malé  čarodějky  a  čaroděje,  kteří  rádi  kreslí,  posílám  čarodějné
omalovánky. 





Šablona na čarodějnici



Krásné čarodějnické dny Vám přeje
skřítek Nápadníček a kolektiv 

MŠ KUŘIM 


