Milé děti!
Vážení rodiče!
Posíláme pozdrav ze školky a s ním pro zkrácení času další
vzdělávací aktivity.
Ve školce si tento týden budeme povídat o čarodějnicích,
proto na vás čekají básničky, pohádky, cvičení, písničky a
pracovní listy s čarodějnickou tematikou.
Doufáme, že tentokrát je to už naposledy a příští týden vás
budeme s novými věcmi místo rodičů seznamovat zase my,
paní učitelky.

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.

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic je velmi stará tradice. Slaví se v noci z 30. dubna na 1. května a říká se jí
filipojakubská nebo také Valpuržina noc. Lidé se sejdou u zapáleného ohně a společně
oslavují příchod jara. Po zimě, kdy máme málo sluníčka, se všichni těší na jaro a teplé dny.
V tuto dobu lidé staví májku. Je to velká březová větev, na kterou se uvazují barevné stuhy.
Dříve se taková májka stavěla u každého domu, kde měli děvče na vdávání.
A proč se říká této tradici pálení čarodějnic? V dávných dobách lidé věřili, že právě v tuto noc
se probouzejí temné síly a mají velkou moc. Mezi temné síly počítali lidé všechno, čeho se
báli, to znamená různé bubáky, duchy a také zlé čarodějnice, které by lidem mohly škodit.
Lidé se chtěli před temnými silami chránit a tak zapalovali ohně, ve kterých se mělo spálit
všechno zlo.
Dnes si tímto svátkem můžeme připomenout nejen to, že přichází jaro, ale také to, že nám
alespoň v pohádkách zůstaly různé pohádkové bytosti. Některé jsou zlé a lidem mohou
škodit, ale naštěstí máme také dobré víly, hodné čarodějnice a kouzelné babičky, které
poradí, pomůžou, aby dobro mohlo zvítězit.

Zde se můžete podívat na pohádku: ,,Jak odletěly čarodějnice“
https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4

O neposlušném koštěti
Tam daleko za horami, v hlubokém a černém lese, když se někdo zatoulá, strachy se jen
třese.
Uprostřed lesa chaloupka stála, nebyla velká, nebyla malá.
Bydlel v ní kocour se svou paní. V té chaloupce totiž žije s kočkou jedna čarodějka.
Nemějte však z Berty strach. Berta zná jen dobré čáry. Po lese chodí, byliny střádá – není
žádná ničemnice, je z ní lesní lékárnice. Není už však nijak mladá, trošku se jí třese brada.
Když tak chodí po lese, náklad se jí pronese. A tak Berta často sní, že by místo chůze pracné
mohla lesem létati. Prostě Berta zatoužila po parádním koštěti. Když přišel čas narozenin,
rada starých čarodějnic na návštěvu k Bertě spěchá. Po hostině mezi dárky někdo tu i koště
nechal. Berta s velkou kuráží na první výlet vyráží. Jenže ouha, je to let, nad lesem je koště
hned. Letí jako zběsilé, Berta ztrácí na síle. Čarovná věc nestačí, Berta musí kouzlo znát. Pak
se s věcí čarodějnou není čeho obávat. Lesní ptáci všechno vidí. K chaloupce se rozletěli, jako
by šlo o závod. Vždyť u dárku takového nesměl chybět přesný návod! Se zprávou už ptáci
letí! Berta rychle čte si vzkaz. Ovládat věc čarodějnou, to chce, Berto, řádný důkaz! Před
létáním opatři si čarodějný průkaz! Berta dolů seskočila, koště zase odkládá. Můžeme si býti
jistí, od té chvíle Berta zprávy bude čísti. Po získání průkazu koště pně ovládla. Létala pak
jako drak, říkám pravdu, je to tak.
Práce s pohádkou
O kom byla pohádka?
Co si Berta moc přála? (koště) Dostala ho?
Ale něco neměla, co potřebovala k řízení?
Co se stalo, když chtěla letět?
Kdopak jí pomohl?
Udělala si pak letecký průkaz?

O létajícím koštěti vypráví i ukázka z pohádky ,,Malá čarodějnice“
https://www.youtube.com/watch?v=ADe8E9Fo5Do

Rozpohybujeme tělíčko
Ježibaba
Stoupni si na jednu nohu,
podívej se na oblohu,
koukej, tohle není pták,
letadýlko ani mrak.

( stoj na jedné noze)
(zvednout hlavu)
(vrtět hlavou)
(rozpažit a tlesknout nad hlavou)

Vypadá to, že k nám letí
ježibaba na koštěti,
je tu místa akorát,
u nás může parkovat.

(předvádět let na koštěti)
(pleskat dlaněmi o boky)
(dupání)
(poskoky)

Bumtarata už je tady,
pozdraví se s kamarády,
pak s kocourem v náručí
čarovat nás naučí.

(bubnovat)
(mávat rukama nad hlavou)
(obejmout své tělo)
(naznačit čarování)

Naučíme se čarovat
Láry fáry ratata, ať tu lítaj košťata.
Čáry máry fuj, teď už kouzlo stůj!
Láry fáry babka, ať je z vás teď žabka.
Čáry máry fuj, teď už kouzlo stůj!
Láry fáry pacourek, ať je z vás kocourek!
Čáry máry fuj, teď už kouzlo stůj!
Láry fáry ene bene, poleť, poleť havrane!
Čáry máry fuj, teď už kouzlo stůj!

(běh)
(zastavit se)
(skoky)
(zastavit se)
( lezení)
(zastavit se)
(běh, rukama napodobit křídla)
(zastavit se)

S čarodějnicemi si můžeš zatancovat na písničku ,,Strašidla“
https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o

Prohlédni si a pojmenuj obrázky, které souvisejí s postavou čarodějnice.

Vybarvi pouze čarodějnice letící doleva.

Škrtni obrázek, který do řady nepatří.

Čarodějnice vaří kouzelný lektvar. Podaří se ti najít dvojice stejných zvířátek,
které do kotle přidala? Každou dvojici vybarvi jinou pastelkou.

Vystřihni a nalep správně do tabulky.

Létání na koštěti není žádná legrace a chce to hodně cviku stejně jako kreslení.
Vezmi si pastelku nebo tužku, dokresli košťata a čarodějnici si vybarvi.

Čarodějnické tvoření

Pavouček k vystřižení a nalepení do pavoučí sítě.
Pavoučka na talíř nemusíš lepit, můžeš ho zkusit nakreslit.

