
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 27. 4. – 1. 5. 2020 

I. TŘÍDA: MYŠKY 

 

TÉMA: Mláďata světa     PODTÉMA: Čarodějnice 

 

 

Pohádka o pavoučím království 

„Za devatero horami, sedmero řekami a několika lesy leží pavoučí království. 

Královský palác je obalen obrovskou pavoučí sítí. Vládne tu spravedlivý pavoučí král 

s královnou, kteří mají tři krásné pavoučí princezny.  

První z nich, Květoslava, má ráda květiny, a proto se stará, aby nejen v pavoučím 

zámku, ale i v celém království bylo dostatek krásných kvítek a všude to krásně 

vonělo.  

Princezna Zelenka má ráda ovoce a zeleninu. Pečuje o královskou zahradu, kde 

pěstuje rajčata, papriky, saláty i okurky. Roste tam i několik jabloní a hrušní. Ale 

také jezdí po království na obhlídky zahrad a kde je třeba, pomůže a poradí.  

Třetí nejmladší princezna Lindulka je nejen krásná, ale i chytrá. Miluje totiž 

knížky. Neustále něco čte a studuje. 

Právě Lindulka nejvíc pomáhá tatínkovi králi při řešení královských problémů. Ale 

s jedním si neví rady ani jeden. O ruku Lindulky požádal zlý pavoučí čaroděj. Pokud 

se do měsíce nestane jeho ženou, celou pavoučí říši zničí.“ (VONDROVÁ, 2016) 

 

 Dokážeš pavoučímu králi a Lindulce pomoci? 

 Co myslíš, jak by mohli nad pavoučím čarodějem vyzrát? 

 Zkus si vyrobit pavoučí království (můžete použít, špejle, větvičky nebo 

karton, provázek; na pavoučky můžete použít kamínek nebo jen papír) 

 Dokončete pohádku, dle své fantazie (dětí). 

 



Magická noc 

30. dubna mají kouzelné síly největší moc. Lidé věřili, že poletují čarodějnice a letí 
na Tajemný vrch, kde provádějí svoje reje. Proti kouzlům se lidé bránili hlukem 
(bušení do hrnců) a pálením ohně (čarodějnic), aby čarodějnice zahnaly a zlomily 
tak jejich čáry. 

 Vezměte si hrnec a dřevěnou vařečku a zkuste si rytmizaci říkanky 

„Hade, hade mourovatej, 

maš ocásek jedovatej.“ (Opakujte 3x) 

 

Povídání o čarodějnicích 

 vytváření charakteristiky 

 Kdo je čarodějnice? 

 Kde všude jsme se v pohádce s čarodějnicí setkali?  

 Jak ji poznáš? (má koště, bradavici) 

 Co všechno umí? 

 Jsou zlé i hodné (věštkyně, léčitelky, které zahánějí nemoci, znají 

kouzelnou moc bylinek, vůni koření) 

 Kdo pomáhá čarodějnici? (černý kocour, havran, netopýr, had, žába, 

pavouci, kouzelná hůlka, létající koště, brouci, můry) 

 Co bys vykouzlil, kdybys uměl čarovat? 

 

Říkanka:

Támhle je černej dům. 

Co v tom domě? 

Černá paní. 

Co tam vaří? 

Černou kaši. 

Čím ji mastí? 

Kolomastí. 

Čím ji bere? 

Lopatou, má palici chlupatou



Grafomotorika:  

 

 Při obtahování čar si může říkat nahlas čarodějné říkadlo 

„Čáry, máry, omáčka, 

podívejme na ptáčka! 

Letí, letí, poletuje, 

Písničku si prozpěvuje.“ 

 

 



Píseň: 

 

 

 



Čarodějné sudoku 

 Vystřihněte spodní obrázky a doplňte do okének tak, aby se v řádku ani ve 
sloupci neopakovaly. 



Základní matematické představy 

 Vybarvěte:  

1-fialově, 2-hnědě, 3-oranžově, 4-žlutě, 5-zeleně, 6-modře 

 



Čarodějnický rej u vás doma: 

 vyrobte si z provázku pavučinu, kterou omotáte např. pod stolem tak, abyste 
jí mohli prolézat 

 vyrobte si jednoduché kostýmy a namalujte si na obličej pavoučka či 
pavučinu 

 můžete si zahrát štafetu s koštětem (vytyčte si, kudy „poletíte na koštěti“, 
vytvořte řadu za sebou, první vezme koště a proletí danou dráhu, potom se 
vrátí a předá koště dalšímu, opakujte, dokud vás bude hra bavit) 

 do lžíce si dejte malý míček a zkuste si projít vytyčeným místem, 
vystřídejte obě ruce 

 vyzdobte si byt, můžete nakreslit netopýra nebo pavouka, vystřihněte a 
zavěste 

 

 

 


