
Vážení rodiče a milé děti,

v týdnu (26. 4. - 30. 4.) máme nové téma: „Letí bába na koštěti“. V tomto týdnu si s dětmi 
budeme povídat o tradici, které říkáme pálení čarodějnic. V předvečer prvního máje 
zapalujeme oheň na kopcích, vršcích i pastvinách či polích a tančíme kolem nich. Na 
některých místech zapalujeme na hranici loutku, která představuje čarodějnici. Povídáme si 
o čarodějnicích – jak vypadají? Jaký mají dopravní prostředek? Jaká jsou jejich oblíbená 
domácí zvířata (havran, kočka…). V jakých pohádkách se čarodějnice objevují (např. : 
večerníčková „Malá čarodějka“). Kde čarodějnice žijí? 

Matematické představy – Opakujeme si všechny tvary a barvy, upevňujeme časovou 
posloupnost (ráno, odpoledne, večer). Vezměte si s dětmi hračky a spočítejte je. Pak s 
pomocí dvou hraček potrénujte s dětmi pojmy před x za, nad x po, vedle – vpravo x vlevo. 
Která hračka je menší a která je větší, úzká x široká, velká x malá, můžete i tvary (kulatý 
balón, kulatá hlava panenky, kostičky – obdelník, čtverec.

Umístěte část hraček vlevo a další část hraček vpravo od dítěte a určujte kde je více a kde 
méně.

Trénujeme – vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce. S pomocí obrázků (z knížky, nebo 
přílohy) mohou děti samostatně pohádku vyprávět a popsat obrázek – co vše na něm vidí, 
popsat barvy, tvary, postavy, zvířátka. Kde se postavy, nebo zvířátka nachází. Rozvíjíme 
komunikační dovednosti, slovní zásobu, předložky, představivost. 
Jelikož bába létá na koštěti, povíme si také s dětmi o pravidlech dopravy, jaké další dopravní 
prostředky známe? Jak se máme správně chovat na přechodu? A jak přecházíme vozovku, 
která není vyznačená přechodem pro chodce? Co je semafor a jak vypadá? Co je zebra 
(přechod)? Jaké nebezpečí nám může hrozit na silnici? 

Hudební činnost – Opakujeme i nadále písničky s jarní tématikou z distanční výuky, a 
upevňujeme novou píseň „Na tom pražským mostě.“

Pracovní listy – vyberte si další dva pracovní listy z distanční výuky

Výtvarná činnost – Rodiče, připravte si s dětmi čarodějný kotlík plný dobrot. Z černé čtvrtky, 
nebo kartonového papíru si vystřihneme kotlík. Pokud použijeme kartonový papír je potřeba 
nabarvit jej na černo. Na kotlík nalepíme sušené ovoce (křížaly, hrozinky, zrníčka – čočku, 
pohanku…). Vaší představivosti v plnění kotlíku dobrotami se meze nekladou. K hrdlu kotlíku 
přilepíme kousky vaty (pěna) a na okraje kotlíku přilepíme provázek (ucho kotlíku).

Pracovní činnost – Připravte si s dětmi čarodějnický punč. Budete potřebovat 1 litr ovocného 
čaje (připraví rodiče předem), 0,5 litru jablečného džusu (může být i jiný džus), Šťáva z 
jednoho citronu nebo pomeranče (dětem rodiče rozkrojí a děti sami vymačkají šťávu), 3 
lžičky medu, ovoce dle vlastního výběru – ovoce oloupejte, nakrájejte a přidejte do punče. 
Děti mohou krájet kulatým nožem pod dozorem dospělé osoby.

Připravte dětem vše potřebné, jablíčko na větší kousky – děti mohou zkusit pod vaším 
dozorem jablíčko nakrájet na menší kousky, které dají spolu s hrozinkami, kořením, cukrem,  
hroznovou šťávou a litrem vody do hrnce. Následuje zahřívání 



Básnička – Opakujeme pohádkovou báseň Perníková chaloupka, Zaklínadlo Baby Jagy a 
Kouzelnická básnička.

Vážení rodiče, prosíme Vás o zpětnou vazbu pracovních listů na email: 
pampelisky@seznam.cz. Moc Vám všem děkujeme za pomoc při distanční výuce. Přejeme 
Vám všem pohodové dny .

S pozdravem

Péťa a Denča
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