
Distanční vzdělávání: 26.4.  – 30.4.2021 

Téma: Čarodějnice 

O škaredé babce 
Jednou byla ve Lhotě pod Zlatou skálou hodně stará a ošklivá babka. Lidé se jí báli a tak 

žila samotářským životem ve své malé chaloupce na kopci. Nikdo z místních nevěděl, jaká ve 
skutečnosti je, neboť ji všichni posuzovali jen podle jejího vzhledu a nikdo s ní ani slova 
nepromluvil. 

Jednoho dne se rozpršelo. Nebyla to však obyčejná bouřka, na kterou byli obyvatelé 
zvyklí. Pršelo bez ustání celý týden. Místní řeka provalila své koryto a zatopila město. Lidem 
voda vše vzala – domy, zásoby, dobytek. Ve městě byla chudoba a hlad. Pouze babku povodeň 
ušetřila, protože voda se na kopec, na kterém žila, nedostala. 

Jídla měla ve své spíži dost, a jelikož měla dobré také srdce, vypravila se dolů za lidmi, 
aby jim pomohla. Přišla na náměstí s plnou nůši chleba, masa a zeleniny. Jak to lidé uviděli, 
překonali ostych a začali si nabízené jídlo brát. Za chvíli byla nůše prázdná. I na druhý den 
babka přišla. To už na ní čekali mladí, staří, muži i ženy. 

Lidé totiž zjistili, že podle vzhledu nelze nikoho posuzovat. Od té doby již uběhlo mnoho let. 
Babka z kopce si našla přátelé ve vsi, kteří její pomoc nikdy nezapomněli a nakonec, jak byla již 
moc stará, lidé naopak pomáhali jí. 

 O kom byla pohádka? 

 Co se přihodilo? 

  Jak babka pomohla lidem z vesnice? 

 Už jsi někomu také pomáhal? 

 

Tanec na písničku M. Růžičkové 

 Zde se můžete trochu protáhnout…. 

      https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o 

 

Pohádka – Jak odletěly čarodějnice 

 zde se můžeš podívat, jak se slavili čarodějnice, v Chaloupce na vršku 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4


 PÁLENÍ ČARODEJNIC - 30. dubna  

 pálení čarodějnic je lidový zvyk, který je velmi starý, avšak má tradici dodnes  

 každoročně probíhá z 30. dubna na 1. květen  

 tento den se lidé schází u zapálených ohňů – slaví, opékají špekáčky  

 na některých místech se staví i májka  
 
 
ALE JAK TAKOVÁ ČARODĚJNICE VYPADÁ?  

 svou postavou připomíná Čarodějnice polétavá obyčejnou stařenku  

 ze zvláštních znamení lze připomenout velký nos, výrazně čnějící zuby a rozcuchané 
šedé vlasy, které jí za letu vlají zpod šátku nebo zpod čepice  

 rozeznat ji od lidské stařeny je nejsnazší právě ve vzduchu  

 Čarodějnice polétavá ovšem nelétá za každého počasí a v každé denní době, 
nejčastěji je možno ji v povětří vidět za úplňku, za bouřlivých nocí  

 

Ale záleží jen na Vás, jak si ji představíte… zkuste si ji nakreslit …😊 

 

Básnička 

 



Logopedické cvičení 

LET NA KOŠTĚTI  

 budeme napodobovat let na koštěti se zařazením logopedického i dechového cvičení  

           postup aktivity:  

1. logopedické cvičení  

 budeme procvičovat hlásku T = budeme napodobovat, jak startuje koště – říkáme T, 
T, T, T, T, T, T ……………  

2. napodobujeme let na koštěti  

 předvádíme, že si do rukou bereme imaginární koště a nasedáme na něj a poté 
budeme dávat pokyny, které by měli děti napodobit  

 řekneme, letíme doleva a nakloníme trup doleva  

 řekneme, letíme doprava, a nakloníme se doprava  

 řekneme, letíme pod mostem, a sedneme si na bobek  

 řekneme, letíme přes hory, a dáme ruce nad hlavou  
 
3. dechové cvičení  

 doletíme, a napodobíme, že sesedáme z koštěte, poté následuje dlouhý nádech 
nosem, a výdech s pusou (fíííííííí bez zvedání ramenou)  

 
 
Pohyb s říkankou 

ČARODĚJ  
Čaroděj je kouzel znalý,          (rukama děláme „čáry máry“)  
láry, fáry, had je tady.             (rukou vlníme tak, že napodobujeme hada)  
Z klobouku už leze ven,          (vytřepeme ruce, jako když hada odháníme a  
my ho ale zaženem!                zavoláme kšáá")  
 
ČAROVÁNÍ  
Čáry máry fuk,                            (rukama předvádíme čarování)  
ať tu není kluk.  
Ať tu nejsou holčičky,  
ať tu skáčou žabičky.                 (děti začnou skákat jako žabičky)  
 
ČÁRY, MÁRY  
Čáry máry ententýky,                (rukama předvádíme čarování)  

poletíme do Afriky.                    (pažemi napodobujeme létání)  

Podržte si čepice,                        (chytneme se jednou rukou za hlavu) 

hop! A už jsme v Africe.            (vyskočíme ze dřepu 

 



Vyrábění - Zkus si vyrobit podobnou čarodějnici 

 potřebovat budeš: barevný papír, černou fixu, špejli a lepidlo 

 

 

 
Čarodějnická grafomotorika 

 pro každou práci s tužkou, je potřeba aby ji děti správně drželi  
 
BÁSNIČKA PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY  
Všechny moje prsty,                    (ukážeme jednu ruku)  
schovaly s v hrsti.                         (schováme prsty do pěsti)  
Spočítám je hned,                         (opět prsty natáhneme)  
jedna, dvě, tři, čtyři, pět.             (naznačujeme počítání)  
Vezmi palec, ukazovák,                (druhou rukou vezme palec a ukazovák)  
zob, zob a máš zobák.                   (naznačujeme palcem a ukazovákem pohyb zobáčku)  
Do zobáčku tužku dej,                   (mezi palec a ukazovák dáme tužku)  
prostředníčkem podpírej.             (prostředníčkem tužku podepřeme) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nakresli kudy má čarodějnice letět 

 



Najdi čarodějnici správnou cestu, kterou se dostane ke kotli 

 

 

 

 



Spočítej kolik je v každém řádku obrázků, do čtverce vedle nakresli stejný počet puntíku  

 

 



 

 

 



 

 



 A TO JE TENTO TÝDEN VŠE! ČARODĚJNICI SI MŮŽETE VYBARVIT

 


