
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

PONDĚLÍ - Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice 

https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4  

Menším dětem můžete nejprve otázky přečíst, a potom pustit pohádku. Předškolákům to 

zkuste naopak, nejprve pustit a potom se jich zeptat na podrobnosti. Odpovědi zapište.  

Touto aktivitou si děti trénuji pozornost, paměť, soustředění. Zároveň se také učí, jak 

porozumět ději. Nemusí vědět všechny otázky (některé jsou dost těžké), ale o to aby si zvykly 

vnímat to, co sledují. Dokáže dítě stručně převyprávět děj? Zapamatuje si hlavní postavy a 

umí je popsat? Uvědomuje si charakteristiku postav? (kdo je zlý, hodný a proč?) 

1. Co je to Filipojakubská noc? 

 

 

2. Jak by podle tebe měla vypadat čarodějnice, nakresli a popiš ji. 

Pro zábavu můžou kreslit i rodiče svoji čarodějnici, nebo nakreslit podle popisu dětí. 

 

 

 

 

 

 

3. Komu přinesl Toník májku pod okno? 

 

 

4. Kolik kuřátek se vylíhlo slepičce?  

 

 

5. Jak se jmenovaly 2 kozy, které kluci pásli? 

 

6. Jakou písničku si zpívaly holčičky na louce? 

 

 

7. Co ukradla straka Andulce a proč? 

 

 

8. Jaké překvapení děti čekalo, když přivedly Čertici babičce do chlívku? 

https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4


 

Grafomotický list – cílem je, aby dítě správně drželo pastelku, mělo uvolněnou ruku v rameni i zápěstí. Nemusí 

spojovat přesně tečky, a jet přesně po trase! -důležitá je uvolněnost, tlak tužky na podložku a plynulost tahu         

( smyčkami si děti trénují prostorovou orientaci na papíře, což je velmi důležité v první třídě u psaní) 



ÚTERÝ PROCVIČENÍ ČARODĚJNICKÉHO DECHU 

(doporučujeme procvičovat v přestrojení čarodějnic) 

Cvičení nádechu 

·         správný prodloužený nádech dlouhým čarodějnickým nosem bez zvedání ramen, na 

které sedí většinou černý kocour 

voníme k čarodějnickým kořením a voňavce (rodiče mohou nachystat nějaké aromatické koření a 

ocet v lahvičce) 

·         střídání nádechu ústy a nosem 

Cvičení výdechu 

·         prodlužujeme výdechovou fázi, zpomalujeme výdech (foukání na nějakou kožešinku, 

paruku, nebo prostě co budete mít po ruce 

 na zrcadlo – dítě si uvědomí dech tím, že ho vidí, cítí) 

·         bublifuk (prodloužené dýchání při vytváření různě velikých bublin) 

 

 

 

Usměrňování výdechového proudu vzduchu 

·         sfouknutí zapálené svíčky (čarodějnice jde spát) 

Cvičení hospodaření s dechem 

·         vyslovování slabik a slov na jedno vydechnutí 

(např.  nádech – vyslovíme slovo čarodějnice- výdech, postupně ke slovu čarodějnice 

přidáváme text čarodějnice je dnes doma a čaruje…) 

Dechová cvičení přispívají nejen ke správnému dýchání, ale také k upevňování správného držení 

těla a rozvoji hrudního koše. Je nutné zdůraznit důležitost provádění dechových cvičení po 

odstranění nosní mandle. 

 



 

Sečti pavoučky a vybarvi správné číslo,  dále si můžete říct, kde je nejmíň pavoučků, a kde nejvíc.  

Cílem je, aby se dítě utvrzovalo v předmatematických představách. Nejmenší děti se memoricky 

učí odříkávat číselnou řadu, později se naučí jakou má číslo hodnotu a představu o množství, a 

spojí si počet s konkrétní číslovkou.  



STŘEDA – nauč se básničku, k zapamatování ti pomůže ukazovačka, za odměnu omalovánka 

ČARODĚJKY (holky) 

 

Čáry máry, čáry máry, roztažené prsty a dlaně čarujeme ve vzduchu 

Čokolády na dvě káry! ukazuje 2 na prstech 

Hokus, pokus, hokusy, střídavě vybuchují dlaně pravá, levá, obě 

Velký bonbón do pusy! obě ruce chytí pusu 

Já jsem malá kouzelnice, dřep 

každý den znám kouzel více. Výskok  

Za rumovou pralinku, ukazováček před pusu, šeptáme 

Začaruji maminku! ukážeme na maminku 

Čáry máry, můří očka, čarujeme, mluvíme hlubokým hlasem 

A je z tebe černá kočka! malujem si prstem fousky pod nosem 

Já tě mámo vzápětí, točíme se dokolečka 

Pusou zbavím prokletí! nakonec pošleme pusu z dlaně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČARODĚJOVÉ (kluci) 

 

Otoč hůlkou dokola, kroužíme rukou ve vzduchu 

Až tě havran zavolá, obě ruce mávají křídly 

Bude z tebe čaroděj, točíme se dokolečka 

Svoje čáry dobře znej, hrozíme prstem ve vzduchu 

Koště hned si udělej,  zametáme koštětem 

kouzly ho pak omotej, před tělem motáme oběma rukama 

ať ti dobře poletí, točíme se dokolečka 

a nespadneš do smetí. sedneme na zem 

 
  



Metoda dobrého startu 

Metodou dobrého startu se děti připravují na školu. Zkuste si i doma zahrát na školu, 

nachystat si pracovní stůl, všechno co budou děti potřebovat pro pracovní list by si měly 

nachystat samy ( pracovní list a tužku) rodiče mohou hrát učitele :-).  

U dětí rozvíjíme pozornost, soustředění, smysl pro rytmus, koordinaci ruky a oka…atd 

Každá dobrá čarodějnice má svoji kočku, a proto se dnes naučíme  tuto písničku  

„ Kočka leze dírou“ 

1. Co skrývá obrázek?  popis obrázku pod písničkou  

2. Zazpívejte si s dětmi písničku – rozbor O čem se zpívá? O kom se v písničce zpívá? Co 

dělají pejsek a kočička? O jakém počasí se zpívá? Mohou být pejsek a kočička 

kamarádi? Máte nějakého domácího mazlíčka? Jak se o něj staráte? 

3. Nácvik písně – je na vás jestli si písničku pustíte nebo ji dětem zahrajete, či zazpíváte 

4. Rytmizace s pohybem – vytleskávejte společně s dětmi 

- tleskání do rytmu písně 

- vytleskávání slabik podle not   

5.  kresebný vzor – kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně 

 ( zpěv dětí s rodiči) 

- vzor si vytiskněte nebo předkreslete – ukažte dětem v jakém rytmu a jak budou 

malovat, společně si zkuste tahy prstem (můžete dětem ruku vézt ve správném 

rytmu) potom si to děti zkusí samy ( místo slov můžete počítat tahy podle 

předkresleného vzoru) opakujte podle potřeby 

6. Nakonec dejte dětem konečný pracovní list – společně zpívejte písničku a děti samy 

kreslí v rytmu písně 

7. Upozorněte děti, aby si podepsaly pracovní list – dětem, které nezvládnou podpis 

samy jméno předepište 



  



 

 



 

ČTVRTEK 

Výtvarka - PAVOUK 

Materiál – papír, lepidlo (lepící páska), nůžky, provázek, rulička 

 Dejte dětem list papíru (barevný, bílý, novinový)  

 Z papíru smuchlej kuličku (tělo), na procvičení mačkej kuličku levou, pravou rukou, 

oběma rukama, můžeš to zkusit i nohama, kreativitě se meze nekladou. Pokud máte 

dost papíru, můžete udělat 2 kuličky (hlavu a tělo) a spojit je. 

 Z dalšího kousku papíru si ustříhni proužky na nožičky  

 Nohy přilep k tělu lepidlem nebo lepící páskou 

 Pavoučkovi na zadeček připevni jeden konec provázku (rodiče) 

 Druhý konec provázku přivaž na ruličku (měly by zvládnout děti samy) 

 Namotávej a rozmotávej provázek na ruličku, tak se bude pavouček pohybovat. 

K namotávání používej obě ruce. 

 Pokud jich vyrobíte víc, můžete si dávat závody. 

 

 

 

 

 

Cvičení s koštětem 

- Všechny cviky doporučujeme provádět minimálně v čarodějnickém klobouku  

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js16/rozcviceni-nacini/web/pages/04-tyc.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js16/rozcviceni-nacini/web/pages/04-tyc.html


Najdi 5 rozdílů 

 

  



PÁTEK - Pohádka Malá čarodějnice – Filipojakubská noc (prvních 13 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E&t=13s 

Menším dětem můžete nejprve otázky přečíst a potom pustit pohádku, předškolákům to 

zkuste naopak nejprve pustit a potom se jich zeptat na podrobnosti. Odpovědi zapište.  

1. O kom byl tento večerníček? 

 

 

2. Kolik měla čarodějnice roků? 

 

3. Jak se jmenoval její pomocník havran? 

 

4. Zkus si říct jazykolam 333, 3 336 podle počtu stránek v čarodějnické knize. 

 

 

5. Co chtěla malá čarodějnice vyčarovat? Povedlo se jí to? 

 

6. Co napršelo jako první, druhé, třetí? 

 

 

7. Zapamatoval sis nějaké jména ostatních čarodějnic? 

 

8. Jaké zvířátko měla hlavní čarodějnice, která zahajovala tanec? 

 

9. Pracovní list – spoj čarodějnice s jejich zvířátky.  

 

10. Jaký trest dostala Malá čarodějnice? 

 

 

11. Vytleskej jména čarodějnic, urči první písmena ve jméně. 

TRÁVNICE, PLEVELNICE, BIMBULA, BLÁTENICE, DEŠTNICE, VĚTRNICE,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E&t=13s


PRACOVNÍ LIST MALÁ ČARODĚJNICE 

Spoj čarodějnice s jejich zvířátky – můžete stopovat večerníček, je to docela těžké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


