
Pondělí
Začneme ČAROVAT. Máme pro vás připravený v příloze návod na 
čarodějnické tvoření s barvami. Můžete HLEDAT ROZDÍLY u čarodějnic 
a také jejich STÍNY.

Úterý
Vyzkoušíme pomocí SMYSLOVÝCH HER, jak voní i chutnají čarovné 
byliny a zda děti poznají určité části rostlin pomocí hmatu.
Do sáčků vložíme čerstvé nebo sušené květy či listy bylin, koření, které 
najdeme v přírodě nebo doma. Děti seznámíme s jednotlivými bylinami 
(čím mladší dítě, tím menší počet), pak je děti poznávají pomocí čichu.
Z bylin mohou děti za asistence dospělých vařit čaj a přemýšlet nad 
jejich léčivými účinky (heřmánek – ochrana pokožky, pampeliška – 
posiluje a pročišťuje organismus, levandule – nespavost, rozmarýn – 
proti únavě, majoránka – na nervy, jitrocel – bolesti, kopřiva – na 
vyrážky, bolesti).
Hmatem mohou děti rozlišovat jednotlivé části rostlin třeba u pampelišek. 
Mladší děti mohou rozeznávat hmatem přírodniny, šišku, kůru, list, větev.

Středa
Dnes je Mezinárodní den tance. Můžeme si pustit píseň od Dády 
Patrasové „Ježibaba“ a tancovat s koštětem i bez, kroužit všemi částmi 
těla, tleskat, dupat, skákat, točit se, „létat“, pantomimicky míchat lektvary.
Kdo chce dětem pustit skutečný tanec – SABAT ČARODĚJNIC, může 
využít část skladby od Hectora Berlioze z Fantastické symfonie.

Čtvrtek
ČARODĚJNICKÝ DEN. Dnes se můžeme převléknout do kostýmů, 
proměnit se pomocí zaříkávadla „hokus, pokus, fibudus, proměnit se 
rychle zkus“ a proletět na koštěti vyznačenou dráhou (koště můžete 
udělat z novin rozstříhaných v jedné polovině na střapce a celé noviny 
pak srolovat a nahoře obmotat provázkem). Z provázků si můžeme 
vytvořit pavučinu kdekoliv v domě, mezi židlemi nebo jen na papírovém 
talíři, kdy děrovačkou (nůžkami) uděláme na okraj talíře díry a těmi se 
provázek proplete. 

Pátek
Čarodějnice se prý nerady myjí, ale svátek už skončil, a tak pro vás 
máme VÝTVARNOU AKTIVITU mytí rukou v příloze. 
Až budete mít čisté ruce, chytněte se za ně a jděte si dát pusu pod 
rozkvetlý strom, je první máj.




