
TÝDENNÍ PLÁN 27. -30. 4. 2020 

 

Téma: ČARODĚJNICE 

 

Opět posíláme několik tipů na společné trávení času s dětmi a přejeme pěkný týden. 

 

Komunitní kruh:  

- Povídejte si o tradičním rituálu „pálení čarodějnic“ – „filipojakubská noc“  

(kdo je a jak si představuješ „čarodějnici“, pojmenuj, popiš ji, co dělá,  

povídejte si, co byste si vyčarovali, kdybyste byli čarodějové, atd.) 

- Povídejte si o zapalování ohňů: dříve jako ochrana před čarodějnicemi a zlými silami, 

dnes pro opékání buřtů, pálení postavy „čarodějnice“, vyrobené z větví a ze starých 

hadrů (oblečte se do kostýmu čarodějnice – můžete použít staré šaty nebo šátky.) 

- Noc z posledního dubna na první květnový den jako předěl mezi temnou částí a 

světlou částí kalendářního roku, během poslední dubnové noci čarodějnice vařily 

lektvary (zkuste si uvařit „čarodějnický lektvar“ a pojmenovat ingredience, které 

čarodějnice použily v elixírech, vymyslet pro lektvary zaklínadlo). 

 

Pohybové činnosti: 

- Ranní „čarodějnická“ rozcvička: protažení a zahřátí těla s pomocí šátků 

- Cvičení rovnováhy (stoj na jedné noze, „holubička“, přechod přes trám – pokud bude 

pěkné počasí, můžete cvičit i venku) 

- Běh – uběhnout po předem určené trase (můžete si cvičení zpestřit skákáním přes 

klacíky nebo kameny – „opičí dráha“), příp.“let“ na koštěti „slalom“. 

- Můžete zamotat několik švihadel nebo provazů dohromady a děti je rozmotají 

(„zamotaní hadi“ – rozvoj jemné motoriky) 

  

Výtvarné činnosti: 

- Kreslení podle volné fantazie dětí „ Čarodějka“ 

- Tip na výtvarnou aktivitu – Děti si můžou na spodní část kreslicího papíru nakreslit 

obličej čarodějnice (strašidelné oči, velký nos, otevřená ústa – zuby, bradavice atd. a 

pak si z barevného papíru nalepit na horní část kreslicího papíru zkroucené pruhy 

jako„vlasy“.) 

- Spojte podle číselné řady kresbu a obrázek si děti mohou vybarvit (Příloha č. 1). 

 

Literární činnosti: 

- Pohádka „Malá čarodějnice“ 

- Pohádka „O perníkové chaloupce“ 

- Pohádka „O princezně Jasněnce a létajícím ševci 

- Pohádka „Mrazík“ 

- Harry Potter 

 

Hudební činnosti: 

- Tanec a písničky s čarodějnickou tématikou (Saxána, Kujme pikle, Strašidla,…) 

 

Grafomotorika: 

- Čarodějka „čaruje“ – nejprve si protáhni a uvolni zápěstí (pohyb prstů jako když 

„prší“, bubnování o desku stolu, kdy dešťové kapky dopadají na zem), a pak  

pastelkou vyznač, kudy má čarodějnice letět (Příloha č. 2) 

 



Příloha č. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


