SLET kočičích ČARODEJNIC
Milé děti. Tento týden bude v čarodějnickém duchu.. Užijte si ho s rodiči do sytosti a už se
na Vás s paní učitelkou Gabkou moc těšíme!
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 let 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
plně ovládla. Létala pak jako drak, říkám pravdu je to tak.
Pohádka z knihy: Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima – Kateřina Konvalinová
Odpovězte si s dětmi na otázky:
- O kom byla pohádka?
- Co si Berta moc přála?
- Dostala ho?
- Ale něco neměla, co potřebovala k řízení?
- Co se stalo, když chtěla letět?
- Kdopak ji pomohl?
- Udělala si pak letecký průkaz?



Podívej se na pohádku z cyklu Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice:

http://www.youtube.com/watch?v=sPOAJRQqx-k&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVsIATL3ioiZuJ&index=6



Zazpívej si a zatanči si písničku s Míšou růžičkovou - Strašidla:

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


Básničky:

ČARODĚJNICE
LÉTÁ VZDUCHEM NA KOŠTĚTI,
KTERÝM DOMA METÁŠ SMETÍ.
KDO JÍ HODNĚ NAZLOBÍ,
V ROPUCHU SE PROMĚNÍ.
JEŽIBABA
JEŽIBABA S NÁMI TANČÍ,
CHCE SU UŽÍT DNEŠNÍ NOC
SUKNI ZVEDÁ NAD KOLENA
A TĚŠÍ SE NA PŮLNOC.



Procvič si jazýček a pusinku a opakuj správně kouzelnická zaříkadla:

„Čáry máry, máry, čáry, hni se, koště, láry-fáry!“
„Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky, přidej sůl a tři mušličky.“
„Emele, benele, cukr, kňoura, janta, tranta, pampaďoura,
hyky, fiky, tajtrlíky, malec, palec ven.“



Zacvič si s koštětem:

Chytneme se koštěte, točíme se spolu,
Potom dřepy děláme nahoru a dolů.
Jeden dřep a druhý dřep z čarodějné školky,
Jednou dřepnou kluci a podruhé holky.

Nasedneme na košťata, jako správné Ježibabky,
Pozor, venku prší, trefíte se mezi kapky?
(udělej si doma, nebo venku překážkovou dráhu a proleť se
na koštěti)



Ježibabí lektvary a překvapení:

Do velkých zavařovacích sklenic, které obarvíme
na černo (nebo stačí dítěti zavázat oči), vložíme
různé předměty (fazole, peříčka, želé, chlupaté
drátky….fantazii se meze nekladou). Děti pak
dávají ruce do sklenic a popisují, co ve sklenici cítí,
co si myslí, že nahmataly.



Výtvarné a pracovní náměty:

Jak si vyrobit takovou krásnou čarodějnici z ubrousku naleznete na:
https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne/782-carodejnice-z-ubrousku

Návod na čarodějnici z kartónu od vajíček naleznete na webu ProMaminky.cz
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/dekorace-a-ozdoby-z-dyne-papiru-aj347/carodejnice-4604



Spojíš správně klobouky?



Zakroužkuj nebo ukaž, co do řady nepatří:



Omalovánky:

i-creative.cz

i-creative.cz

i-creative.cz



Kterou cestou doletí čarodějnice na hrad?:

