
 Děti ze třídy KOČIČEK,
si připraví

čarodějnická košťata

poletíme s Bertou



Čtená pohádka
O neposlušném koštěti

Tak 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 třepe 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 z věcí čarodějnou není čeho obávat.
Lesní ptáci všechno vidí. K chaloupce se rozletěli, jako by šlo o
závod. Vždyť u dárku takového neměl chybět přesný návod. Se
zprávou už ptáci letí. Berta rychle čte si vzkaz. Ovládat věc
čarodějnou, to chce, Berto, řádný průkaz. 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 ovládá. Létala pak jako drak, říkám
pravdu, je to tak.

O kom byla pohádka? Co si Berta moc přála? Dostala ho?
Ale něco zapomněla, co potřebovala k řízení, copak to
bylo? A co se stalo, když chtěla letět? Kdopak jí pomohl?
Udělala si pak letecký průkaz?



Tvůj letecký průkaz

Průkaz tě opravňuje k letu ve výšce
NEJVYŠŠÍHO stromu černého lesa.

Do rámečku dokresli svoji fotografii. Průkaz
si ozdob svou oblíbenou barvou

podpis: .......................



nízký/vysoký 
nižší/vyšší

Najdi strom, který je nejvyšší. Který strom je
nejnižší? Dokázal bys je seřadit od nejnižšího
po nejvyšší?

Který strom je nízký – vysoký



Kolik je na obrázku čarodějnic? 
Každá si vybrala jiné oblečení, jakou má barvu? 
Pomůžeš čarodějnicím najít sváteční koště stejné
barvy jako má oblečení?



https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/316292320050017-zaba-skrehoce-v-cernem-potoce/titulky

Hudebně dramatická
činnost

klikni na odkaz:

Hýbánky na Déčku: 
Žába skřehoce v černém potoce 

Milé děti z kočiček, víme, že umíte zahrát červenou
Karkulku, Budulínka, hravé lištičky i mlsného vlka. 
Tentokrát zkuste škaredou a hrbatou ježibabu. 
Jak taková ježibaba vypadá? Jak se chová, jak
chodí?
Klikněte na odkaz níže. Proměňte se v ježibabu a
zatančete si s Tínou.



Čarodějka na koštěti,
dnes k nám děti přiletí.
Tváře celé od uhlíků,
ruce černé od sazí.
Na obloze kromě baby,
létá malý netopýr.
Koukej na něj,
jak tam krouží,
namaluj ho na papír.

Písnička
melodie: Já do lesa nepojedu



Čarodějný lektvar

Netopýr z ruličky

Skleněnou nádobu naplňte
do poloviny octem. Přidejte
potr. barvivo a povrch
posypte třpytkama. 

Přidejte saponát a jemně
zamíchejte lžičkou.
Sklenici dejte na tác. 
ŘEKNĚTE ZAKLÍNADLO! A
přidejte vrchovatou lžíci jedlé
sody.



Čáry máry, čáry máry,
čokolády na dvě káry!
Hokus pokus, hokusy,
velký bonbón do pusy!
Já jsem malá kouzelnice,
každý den znám kouzel více.
Za rumovou pralinku
začaruju maminku!
Čáry máry, můří očka,
ať je z tebe černá kočka!
Já tě, mámo, vzápětí
pusou zbavím prokletí!

 

ZAKLÍNADLO

Dáša a Šárka
Mějte se moc krásně, paní učitelky


