
Cílová skupina
• české a německé děti od 3 let

• rodiče a učitelky

Délka
půl dne až celý den

Svátek čarodějnic

Cíle

• přiblížit českou tradici

• rozšíření slovní zásoby v českém i německém jazyce

Materiál

• kostýmy dětí

• barevné papíry, látky

• omalovánky

• podmínky pro zapálení ohně

• klacky na opékání

• uzenky

• předem vyrobená čarodějnice, která se pak spálí (přírodní materiál, velká 
kresba aj.)

• barevné tužky, lepidlo, čtvrtky, nůžky

Průběh

• Děti v obou zařízeních jsou předem seznámeny s tradicí oslavy „svátku 
čarodějnic“.

• Rodiče požádejte o zhotovení jednoduchých převleků – čarodějnice 
a čarodějové ... 

Děti se v obou jazycích naučí krátké říkadlo:
Das ist die Hexe mit dem Hut, das ist die Hexe – gar nicht gut,
das ist die Hexe – gar nicht lieb, das ist die Hexe, die hier fliegt.

To je čarodějnice v klobouku, to je čarodějnice – vůbec ne hodná,
to je čarodějnice – vůbec ne milá, to je čarodějnice, co tady lítá.
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pokračování
Svátek 

čarodějnic

• Při setkání se děti pozdraví – tradiční hrou, písničkou nebo říkadlem.

• Představovaní dětí: „Ich bin die Hexe Luisa.“ – „Já jsem čarodějnice Hana.“

• Čarodějnický rej: hudba z CD (česká i německá), oblíbená pohybová hra apod.

• Průvod okolím školky nebo zahradou.

• Shromáždění u ohně, zopakování písniček (říkadel).

• Zapálení ohně a spálení zlé čarodějnice.

• Poté, až oheň důkladně spálí zbytky čarodějnice, opékání uzenek.

• Na závěr společné tvoření – vybarvování nebo nalepování čarodějnice.

• Během všech aktivit používat výrazy v obou jazycích, opakování slovní 
zásoby: opékáme, oheň hoří, jaké oblečení má čarodějnice, barvy, materiály, 
bezpečnostní pokyny: „pozor“, „pálí“, „opatrně“, „pomalu“ atd.

Alternativy:

• V případě špatného počasí lze všechny aktivity, kromě zapálení ohně, provést 
v místnosti. Uzenky lze opéct na elektrickém grilu.

• Viz také projektový modul „Setkání 13“.

Důsledně dbát na bezpečnostní opatření a mít povolení k zapálení ohně.
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„Hej, čarodějnic rej!“

!


