
TÉMATICKÝ PLÁN 
 

Téma:  Čarodějnický slet Období: 24. 4. – 28. 4. 2017 
Organizační poznámky: 
 
Kompetence:  
3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
 
Cíle:                                                                                      
DT  
Rozvoj jemné a hrubé motoriky – ovládání svého těla 
 
Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
 
DP  
Rozvoj a kultivace estetického mravního vnímání, 
cítění a prožívání 
 
DTD 
Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 
verbálních i neverbálních 
 
DSp 
Seznamování s místními tradicemi, aktivní zapojení při 
přípravě oslavy 
Rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
DS 
Vytváření pozitivního vztahu k tradicím 
 

Očekávané výstupy:                                                                                                  
 
Omotá papír vlnou, přeskočí ohýnek, proleze pavučinou 
Dokáže rozeznat dobro a zlo, pohádku a realitu 
 
 
Dokáže vyjádřit svůj názor ohledně zla a dobra, 
rozeznává dobrou a zlou čarodějku, určí, co se mu líbí 
více a jaké z toho má pocity 
 
Vyjadřuje se alespoň v jednoduchých větách, rozeznává 
ona/on; reprodukuje krátký děj příběhu 
 
 
Zapojuje se do příprav oslav pálení čarodějnic, zajímá 
se o historii této tradice 
Hodnotí přípravy a výzdobu na oslavu, přichází 
s vlastními nápady 
 
Zajímá se o tradici pálení čarodějnic, baví si při oslavě 

Rizika 
Nepřipravené prostředí, rozhodování dospělých za děti, špatné vzory dospělých, uspěchanost programu, předávání 

hotových informací 
 

Řízené činnosti 
ve třídě 

komunitní kruh 
komunikační kruh 

• co nás napadne, když se řekne čarodějnice 
• co bychom chtěli o čarodějnicích vědět 
• rozdíl mezi dobrem a zlem 
• vymýšlení zaříkadel 

vaření kouzelného lektvaru 
knihy: KUKAL, P., VINDUŠKA, J. (2010). Hovory a 
hrátky se zvyky a svátky. Praha: Portál. ISBN 978-80-
7367-696-4 
BERANOVÁ, E., RYCHETSKÁ, J., DOLEJŠÍ, P. 
(2004). Čtvero ročních období. Pavel Dolejší, 
nakladatelství a vydavatelství. ISBN 80-86480-17-8 

Venku 
Sbírání sedmikrásek 
Úprava zahrady – příprava na čarodějnické setkání – 
chystání ohýnku,…. 
 



Částečně řízené činnosti  

 

 

Přírodní 
 
 

vaříme zdravý 
lektvar 

Intrapersonální 
 
 

kouzelnický 
klobouk 

Interpersonální 
 
 

barevné kouzlení 
Tělesně 

kinestetická 
 

čarodějnická 
diskotéka 

Hudební 
 

vymyšlení hudby 
na básničku Sedm 

krás 

Prostorová 
lidská pavučina 
(děti se chytnou 
rukama a pak se do 
sebe zamotají, 
jejich cílem je se 
znovu rozmotat ) 

  

Logicko 
matematická 

 
hledáme rozdíly 

Verbální 
 

vymýšlení 
kouzelnických 

zaříkadel 

 
Čarodějnický 

slet 



Téma: Čarodějnický slet 
 

Datum: 24. 4. – 28. 4. 2017 
 

 
 
Obsah: Čarodějnický den, povídání o dobru a zlu, sběr sedmikrásek – výroba zdravého 
lektvaru proti kašli, čarování s barvami, výroba kocoura, výroba čarodějného klobouku, létání 
na košťatech, proplétání se sítí, čarodějný taneček 
 
Dílčí cíle: seznamování s tradicemi a vytváření pozitivního vztahu k tradivím – pálení 
čarodějnic, rozvoj jemné a hrubé motoriky – ovládáme své tělo, rozvoj fyzické i psychické 
zdatnosti – poznáváme dobro a zlo, rozvoj a kultivace estetického mravního vnímání, cítění a 
prožívání, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, 
seznamování s místními tradicemi, aktivní zapojení při přípravě oslavy, rozvoj společenského 
i estetického vkusu 
 
 
Pondělí: RA: Volné hry dětí, práce s pomůckami Montessori, kouzelný klobouk – hledáme 
věci v klobouku po hmatu, nabídka omalovánek k tématu 
 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Komunitní kruh – co jsme dělali o víkendu 
- Seznámení s podivnými písmeny – Q, W, X, Y – logopedická cvičení s paní 

učitelkou Chmelíčkovou 
- Čtení z knihy Hovory a hrátky se zvyky a svátky – Pálení čarodějnic 
- Komunikační kruh – pálili jsme už někdy čarodějnice? Lidé se dříve čarodějnic báli, 

bojíme se taky něčeho? Mohli bychom si do pátku svůj strach namalovat a pak ho 
o čarodějnicích spálit. Je něco, co nás zajímá a chceme se dozvědět o 
čarodějnicích? 

- Výtvarné tvoření: čarodejnické klobouky, stříháme, lepíme, tvoříme,... 
 

SPOLEČNÉ FOCENÍ NA ZAHRADĚ MŠ (OD 10.00 HODIN)  - přesunuto na 2.5. 
s ohledem na počasí. 
 
PV: Hra v zahradě či procházka dle počasí 

 
 



Úterý: RA: Volné hry dětí, práce s Montessori materiálem, nabídka prohlížení knížek o 
čarodějnicích, nabídka výroby čarodějnické čepice, nabídka přípravy zeleniny na svačinu 
 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Komunikační kruh – co nás napadne, když se řekne čarodějnice – povídáme si o 

dobru a zlu – existují i hodně čarodějnice? 
- Vracíme se k otázkám z pondělí – co se děti chtěly dozvědět o čarodějnicích 
- Tančíme čarodějné tanečky hodných a zlých čarodějek 
- Seznámení s básničkou Sedm krás 
- Výtvarné tvoření – barevné čarování 

 malujeme na látky, rozpouštíme a mícháme různé barvy – 
zkoušíme vytvořit látky pro hodné čarodějky 

- Angličtina 
 
 

PV: Volné hry na zahradě MŠ, nebo procházka v okolí – dle aktuálního počasí; trháme 
rozkvetlé sedmikrásky pro zdravý lektvar a opakujeme si přitom básničku Sedm krás – 
namáčíme sedmikrásky do vody 

 
 
Středa: RA: Volné hry dětí, hry s Montessori pomůckami, prostor pro dodělávání 
čarodějných klobouků a barevného čarování; nabídka vytváření písmen Q, W, X, Y 
 

- Tenis: lekce tenisu. 
- Tělocvična: rozcvička, pohybová hra – trhání sedmikrásek, lidská pavučina, 

kouzelné protažení a hry s Alešem 
 
PV: Procházka cestou na tenis/do tělocvičny a zpět – bezpečný pohyb po městě, 
všímání si změn přírody. 

 
 
Čtvrtek: RA: Volné hry dětí, hry s Montessori pomůckami, přípravy zdravého lektvaru, 
nabídka výroby písmen Q, W, X, Y 
 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Logopedická prevence říkadly - dechová cvičení, mimická cvičení, prstohrátky 
- Vaříme kouzelný lektvar ze sedmikrásek – proti kašli a rýmě  a rozléváme ho do 

lahviček 
- Opakování básně Sedm krás 
- Logopedická cvičení s paní učitelkou Chmelíčkovou 
- Angličtina 

 
PV: Pobyt na zahradě mateřské školy, nebo procházka v okolí – dle počasí 

 
 



Pátek : RA: PROJEKTOVÝ DEN ČARODĚJNICKÝ SLET - Volné hry dětí, hry s Montessori 
pomůckami, nabídka hudebních nástrojů (vymýšlíme hudbu k básni Sedm krás), vyrábíme 
svačinové čarodějnické obličeje  
 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 
- Vymýšlíme kouzelná zaříkávadla 
- Přehlídka čarodějných převleků 
- čarodějná diskotéka s přeskakováním „ohýnku“ 
- děti kraslí svoje „strachy“, které odpoledne upálíme na čarodejnickém ohni 
- Angličtina 

 
PV: Pobyt na zahradě MŠ, nebo procházka v okolí – dle počasí 
 

OD 15.00 ČARODĚJNICKÝ DEN NA ZAHRADĚ MŠ 
plníme čarodějné úkoly – prolézáme pavučinou, lovíme kamínky z kouzelného lektvaru, 
létáme na koštěti přes překážky, motáme kočičí klubíčka; opékání špekáčků 
 
 
 
Sedm krás 
Sedm krás když člověk hledá, 
v máji mu to práci nedá – 
stačí se jen sehnout k zemi. 
V trávě spatří mezi všemi 
květy ty, jež vskutku mají,  
když se oči podívají 
namouvěru sedm krás – 
něžná kvítka sedmikrás. 
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