
ČARODĚJNÉ HRÁTKY Z DOMOVA 

 

Hlavní cíl: 

 seznámení dětí s tradicí "Slet čarodějnic" 

 pochopení mravního symbolu dobra a zla 

 rozlišení emocí 

 vyjádření emocí (malbou, kresbou, pantomimou, mimikou,…) 

 

 Možné činnosti:  

 

 

 Čtení příběhu: 

Malá čarodějnice má zlost 

                          
  

Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých sto dvacet sedm let, 
a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese 
v kouzelnickém domku na samotě. 
Ten kouzelnický domek měla sama pro sebe, nebyl proto zvlášť velký. Ale 
malé čarodějnici stačil, krásnější kouzelnický domek by si ani nebyla mohla 
přát. Měl báječně zborcenou střechu, křivý komín a rozvrzané okenice. Na 
louce za domkem stála pec. Bez té to ovšem nešlo. Kouzelnický domek 
bez pece by nebyl žádný kouzelnický domek. 
Malá čarodějnice měla havrana, který uměl mluvit. Říkala mu havran 
Abraxas. Nemyslete si, že snad jen uměl zakrákat „dobrýtro“ a „dobrý 
večer“ jako obyčejný havran, který se naučil mluvit, Abraxas uměl povědět 
taky všecko ostatní. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 
Byl to neobyčejně moudrý havran, vždycky jí ke všemu řekl, co si o tom 
myslí, a nikdy nedržel zobák. 
Asi šest hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. 
Kouzla, to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. 
Napřed se musí naučit všem menším čarodějným kouskům – a potom těm 
velkým. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí 
nic vynechat. 



Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce dvě stě třináct. 
Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou 
a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl nespokojený. 
„Máš dělat déšť,“ krákal vyčítavě, „a cos vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé 
myšky, podruhé žáby, potřetí jedlové šišky! To jsem tedy zvědavý, jestli 
aspoň teďka svedeš opravdický déšť!“ 
Tu se malá čarodějnice pokusila o déšť počtvrté. Vyčarovala na nebe mrak, 
kývala na něj, až připlul blíž, a když stál přesně nad ní, zvolala: „Nechť 
prší!“ Mrak se roztrhl a pršelo – podmáslí. „Podmáslí!“ krákal havran. „Mně 
se zdá, že ti úplně přeskočilo! Copak bude ještě všechno na tvůj rozkaz 
pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Nebo ševcovské floky? Kdyby to aspoň byly 
drobečky nebo rozinky!“  
„Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,“ pravila malá čarodějnice. I dřív se jí 
stávalo, že se tu a tam netrefila. Ale hned čtyřikrát za sebou? 
„Přeřekla!“ krákal havran Abraxas. „Já ti povím, v čem to vězí! Jsi roztržitá! 
Kdo myslí při čarování na všecko možné, jen na čarování ne, ten se 
zkrátka musí přeřeknout! Měla by ses na to víc soustředit.“ 
„Myslíš?“ zeptala se malá čarodějnice. Pak najednou zaklapla kouzelnickou 
knihu. „To se ví!“ vykřikla zlostně. „Opravdu na to nemyslím. A proč?“ 
Vyzývavě blýskla očima po havranovi. „Protože mám vztek.“ 
„Vztek?“ opakoval havran Abraxas. „Na kohopak?“ „Štve mě,“ řekla malá 
čarodějnice, „že je dneska filipojakubská noc. To se na Skalnaté hoře 
sejdou všecky čarodějnice v kouzelném reji.“ „No – a?“ 
„A velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět 
tancovat na Skalnatou horu, nechtějí mě tam!“ Havran se pokoušel malou 
čarodějnici utěšit. „Koukej, ve sto dvaceti sedmi letech přece ještě nemůžeš 
žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš 
starší, všechno se to poddá!“ „Jenomže já chci už letos, chápeš?“ křičela 
malá čarodějnice. „Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,“ krákal havran. 
„Předěláš něco, když se budeš vztekat? Vezmi přece rozum do hrsti. Co 
chceš dělat?“ Tu pravila malá čarodějnice: „Vím, co udělám. Poletím dnes 
v noci na Skalnatou horu!“ Havran se polekal. „Na Skalnatou horu? Velké 
čarodějnice ti to přece zakázaly! Chtějí si zatancovat jenom samy mezi 
sebou.“ „To je toho!“ křičela malá čarodějnice. „Zakazuje se ledacos. Ale 
když se člověk nenechá načapat...“ „Načapají tě!“ prorokoval havran. „Ale 
kdež!“ odporovala malá čarodějnice. „Přidám se k nim až v kole, a než 
skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na 
Skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.“ 

Otázky pro děti: 

 Jak mohl příběh dopadnout? 

 Načapali Malou čarodějnici? 

 Jaký byl Abraxas a jaká Malá čarodějnice? 

 Co to je vztek a co způsobuje? 

 Pomůže nám nějak?  

 Jak se při vzteku citíme? 

 Jakou barvu má asi vztek? 

 Jak při vzteku vypadáme? 



 

 

 Co mohla mít asi taková čarodějnice na sobě?  

 Prohlížení knih s obrázky čarodějnic- jaké jsou znaky čarodějnic? (velký nos, 

bradavice, koště…) 

 Samostatná kresba, malba, nebo výroba čarodějnice 

                            

 

 Cvičení s Malou čarodějnicí: 

 

Malá čarodějnic velice ráda čarovala a pilně se učila. Ale občas se potřebovala projít, aby 

uměla také hezky chodit (chůze v prostoru), poskočila si, a když šla lesem, musela pořádně 

zvedat nohy (chůze s vysokým zvedáním kolen). A zase si poskočila zpátky do své 

chaloupky. 

Pozdravila sluníčko a zamávala mu a vyčarovala: 

Čáry, máry, ať jsou tady samé kočky: klek, vyhrbit záda a narovnat. 

- pejsci, co protahují ocásek: klek, opřít se o kolena a dlaně, vytáčíme kolena vlevo a díváme 

se dozadu a vpravo a díváme se. 

- kozel, co jede na kole: leh na zádech a protahujeme nohy jako když jedeme na kole. 

- medvěd, co protahuje tlapky: leh na zádech, zvedneme všechny čtyři ke stropu a otáčíme 

kotníky a zápěstím. 



- čáp, co klepe zobákem: Stoj na jedné noze, přepažit a klepeme zobákem. 

¨- žába, co skáče rychle pryč: sed dřepmo, ruce mezi koleny a skáčeme. 

- kačky, co si protahují ocásek: leh na břiše, opřeme se o předloktí, ohneme nohy v kolenou 

a vytáčíme nohy do stran. 

- déšť: stoj na špičkách, vzpažit a pomalu jdeme do dřepu a kmitáme prsty. 

- duhu: sed s nataženýma nohama, upažit a jdeme do vzpažení a zpět: 

Nádech vzhůru, výdech dolů, malujeme velkou duhu. 

Ale už byla unavená a rychle se zavrtala do peřin a odpočívala. 

Krátká relaxace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Hledání stejných klobouků - spoj stejné klobouky -  pracovní list 

 

 

 

 



 

 Báseň- rozhovor mezi rodičem a dítětem: 

 Ježibabo, ježibabo! 

(FYLEMANOVÁ Rose, překlad Pavel Šrut, Verše z celého světa, časopis Sluníčko) 

 

„Ježibabo, ježibabo, kam letíš  

na svém novém smetáku?" 

„Nevidíte? Na nákup!" 

 

„Ježibabo, ježibabo, a co jíš?" 

„Nemám zuby, tak teď k stáru 

sním jen díry v ementálu." 

 

„Ježibabo, ježibabo, a pít smíš?" 

„Kdepak! Jenom když mám hosta,  

dám si sklenku octa." 

 

„Ježibabo, ježibabo, a kde spíš?" 

„Na mraku si ustelu 

a spím jako v hotelu!" 

Báseň lze naučit těmito způsoby: 

 Nejprve rytmizace celé básně- tleskání, pleskání, plácání, dupání 

 Hra na ozvěnu: po verších- rodič, dítě opakuje 

 Předvádění dle textu (pantomima) 

 

  Ingredience pro čarodějku - rozlišování koření  - zavažte si na střídačku oči a poznávejte 

hmatem a čichem a zkontrolujte zrakem (skořice, hřebíček, levandule,…) 

 

  Vyrábění čarodějných lektvarů pomocí potravinářských barev (různé barvy, míchání 

odstínů), nápoje jsou ve sklenicích, doplněné štítky s jejich názvy, které vymýšlíme společně 

s dětmi podle barev nápojů - např. Čarodějný sen, Ohnivá voda, Ropuší sliz, Pavoučí nožky, 

Myší jed; do sklenic můžeme také dát i dětské pochoutky - gumové medvídky, žížaly, 

lékořicové pendreky); 

 můžete porovnávat výšku hladiny v jednotlivých sklenicích- používat pojmy 

poloprázdná, poloplná- využívat pojmů- půlka, třičtvrtě,… 

 zkuste seřadit skleničky dle odstínů barev, dle výšky hladiny 

 Míchejte barvy- jakou barvu dá žlutá a modrá?... 

 

 



 

 Pokus s octem, třpytkami, saponátem a potravinářskými barvami 

 

 Zaklínadla k čarování a kouzlení:   

Čáry máry, máry, čáry, hni se, koště, láry-fáry! 

____________________________________ 

 

Drápy, zuby krokodýlí, v kámen změň se v tuto chvíli! 

____________________________________ 

 

Neptej se, koště, proč a rychle k nebi skoč! 



____________________________________ 

 

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce, 

kousek křenu, hrst přesličky, přidej sůl a tři mušličky. 

____________________________________ 

 

Džem, roláda, marmeláda, čokoláda z nebe padá. 

____________________________________ 

 

Lidská hlava, oči, nos, černý kocour chodí bos. 

____________________________________ 

 

Rychlé nohy, staré nohy, už mě neste 

dopředu, dozadu po velikém městě! 

____________________________________ 

Abraka, dabraka, poklice na draka, 

tři čtyři bukvice, rezavé palice! 

_____________________________________ 

 

Á, bú, tataru, karba ruka, buma ruka prine! 

____________________________________ 

 

En ten týnus, savaraka týnus, 

savaraka tykytaka, ene bene bunbus. 

____________________________________ 

 

Emele, benele, cukr, kňoura, 

janta, tranta, pampaďoura, 

hyky, fiky, tajtrlíky, 

malec, palec ven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pleoptická cvičení- vypichování teček, nebo jejich spojování: 

 

 

 



 

 

 

 



 Matematická pregramotnost: kolik předmětů, tolik teček-kdo chce, může napsat 

i číslici 

 

 

 



 Překusování žížal: nejprve si rozdělte gumové žížaly nebo jiné gumové bonbony- 

vyhrajte si dle pokynů: 

 O kolik?  

 O jeden méně, o jeden více? 

 Kde je víc? 

 Kde je míň? 

 Nejméně X nejvíce. 

Pak si žížalky, nebo gumové bonbony můžete navázat na provázky ve vzduchu 

překusovat. 

 A co v kuchyni? 

 Čarodějnické prsty 

 500 g hladká mouka                            

 105 g moučkový cukr 

 1 ks vanilkový cukr 

 300 g Hera 

 čisté bílé mandle (v horké vodě povařit a následně očistit z hnědých slupek) 

 červený džem 

 

 Čarodějnické sušenky 

 

Recept najdete zde:  

https://www.promaminky.cz/recepty/cukrovi-a-susenky-39/carodejnicke-susenky-2135 

 

 

 

 

 

https://www.promaminky.cz/recepty/cukrovi-a-susenky-39/carodejnicke-susenky-2135


 Zrakové vnímání: 

 

 

 

 

 



 Zpívání s Ježibabou a tanec s koštětem:  

- Zametání koštětem,  ref.: čarování rukama, jízda na koštěti 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Pro chytré hlavičky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Grafomotorická cvičení: 

 Nejdříve na velký arch papíru, nebo křídou na zem 

 Potom na formát A4-nejlépe trojhrannou fixou se zasunovacím hrotem, 

nebo alespoň trojhrannou pastelkou 

 



 

A hlavně buďte zdraví, opatrní a užijte si komorní slety čarodějnic 

a mějte se rádi!! 


