
Milé děti, 
„V kotlíku to pěkně bublá, netopýr
si něco huhlá. Huhly, huhly, huhlihý,
lektvar bude za chvíli. Čarodějka
koště chytí, vyletí s ním do oblak, tam s ním kolem 
mraků sviští, lítá si tam jako pták. Čarodějky mají 
schůzku, proto rychle přistává, u ohně si suší blůzku, 
velká noc jim nastává.“

Jak jistě víme, nastává nám konec měsíce dubna, blíží
se nám ono zmiňované pálení čarodějnic. Tento týden spolu zažijeme mnoho 
strašidelných činností a užijeme si plno legračních úkolů. Nechci moc 
prozrazovat, ale uvaříme si i čarodějný lektvar v podobě pokusu.  
Přejeme vám mnoho úspěchů při plnění těchto zábavných úkolů a doufáme, že 
vás vypracování bude moc bavit. 

Úkol: 
1) Spočítej lektvary na obrázku. 
2) Pojmenuj barvy lektvarů. 
3) Zkus na papír překreslit lahvičky a tvary lektvarů. 



Pomůcky každé čarodějnice

Úkol: 
1) Dokážeš spočítat všechny čarodějné pomůcky? 
2) Jakou barvu má kočka n obrázku? 

Pomůžeš pavoučkovi do domečku?



Cíl tématu: 
 rozvoj myšlení, řečových schopností, komunikativnosti, fantazie 
 rozvoj grafomotorické a vizuomotorické koordinace
 rozvoj prožitkového učení
 rozvoj emoční zralosti
 rozvoj komunikačních schopností, výslovnosti
 rozvoj jemné motoriky
 rozvoj zrakového, sluchového vnímání a zrakové a sluchové paměti 
 rozvoj předmatematických dovedností

Začneme zvesela, naučíme se básničku. 
LETÍ, LETÍ ČERNÝ MRAK, ANO JE TO TAK. 
ČARODĚJKA V ČERNÉM HÁVU, 
LETÍ DNESKA NA OSLAVU. 
U OHNĚ SI POSKOČÍ, 
DOKOLA SE ZATOČÍ!                  

Rozcvička: 
Děti, protože čarodějnice nevydrží sedět, je neposedná, pořád někam lítá, tak se taky trošku 
protáhneme s Míšou Růžičkovou nebo s Dádou Patrasovou. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
https://www.youtube.com/watch?v=zNt2Z1t_GtA
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q&list=PLr1l0D4ACiop7f44NuBvVW6-If9-
GY3jb



Pondělí – Seznamujeme se s tématem „Čarodějnice mají rej “
Děti, začneme tím, že si přečteme pohádku. Pohádka se jmenuje: „Čarodějnice a košťátko“.







Úkol: 
1) Jak se jmenovala čarodějnice, která bydlela v pohádkovém lese? 
2) Kolik zvířátek bylo v lese spolu s Alžbětou? Vyjmenuj je. 
3) Kam Alžběta chtěla vyrazit a proč? 
4) Jak se jmenovala Alžbětina sestřenice? Jak se k ní chtěla dostat? 
5) Bez čeho Alžběta nemohla odletět? 
6) Poslouchalo koště Alžbětu? A jak na cestě zlobilo? 
7) Doletěla Alžběta v pořádku? 
8) Pamatuješ si zaříkávadlo z pohádky? Zkus si ho přeříkat.
9) Doletěla nakonec Alžběta v pořádku? A jak toho vlastně docílila? 
10) Vybarvi na obrázku slovo čarodějnice.







Úterý – „Létací den“
Děti, doufám, že jste se na dnešek těšili stejně tak, jako já. Já už jsem
nemohla dočkat, protože dneska budeme mít létací den, na kterém si
zadovádíme. Vyzkoušíme se létání na koštěti. Sice to vypadá jednoduše,
ale není to žádná legrace. Koště si nejdříve musíš vycvičit, aby tě
poslouchalo. 

Úkol: 
1) Spoj rovně čáry na obrázku, aby nám koště dobře létalo
2) Zkus si doma například z polínek udělat slalom a projet ho na koštěti
3) Zkus si doma vyrobit čarodějnický klobouk



Středa – „Den s     mluvidly“  

Děti, dnešní den bude legrační. Vyzkoušíme si, jak správně vyslovovat zaklínadla, která 
čarodějnice mnohdy používají. Kdybyste někdy někde potkali nějakou čarodějnice, abyste jí 
rozuměli, a nezačarovala vás.  Nezapomeň pěkně vyslovovat. 

Úkol: 

1) Vyzkoušej si vyslovit tato zaříkávadla. 
1. Havran kráká krá, krá. 
2. Dexempo, šumpoflex.
3. Eniky, beniky, kliky, bé, lábr, fábr, dominé.
4. Abraka, čabraka, počasí je na draka. 
5. Čáry, máry, pod kočáry.
6. Čáry, máry fuk, ať je z tebe hodný kluk. 

2) Vymysli originální zaříkávadlo. 

Hra s barvami: 
Čarodějnice vyčarovala čepičku, měla barvu barvičku…. (trénujeme s dětmi barvy). Rodič říká 
říkanku: „Čarodějnice vyčarovala čepičku, měla barvu barvičku a dítě ukazuje na dané barvy. 





Čtvrtek – Hudební den 
Úkol: 
1) Zazpívej si s rodiči písničku a můžeš si vzít nějaký nástroj a zahrát si ji.
2) Vytleskej si na ruce své své jméno po slabikách, urči si první a poslední písmenko, a počet 
slabik si zapiš číslicí. Pokud číslice neumíš, nevadí, napiš puntíky.



Pátek – Tvořivý den

Děti, dnes si zkusíme s pomocí rodičů vytvořit krásný výrobek, který si hezky uklidíme doma na 
bezpečné místo, a až se vrátíme do školky, tak ho ukážeme kamarádům. Vyrobíme si loutku 
čarodějnice. 



                                                                                                              


