
JAK SE LÉTÁ NA KOŠTĚTI 
(Perníková chaloupka, Malá čarodějnice) 

 

 
 

ŘEČ: - četba přiložené pohádky Perníková chaloupka + veršovaná  

  - rozhovory o pohádce – zkus jí převyprávět, jaké postavy se v ní vykytovaly, znáš nějaké děti se stejným  

    jménem, jaká byla čarodějnice (přídavná jména – stará, zlá, ošklivá…), co bys dělal ty, kdybys ztratil cestu  

    v lese, jak se měly zachovat děti… 

  - tvoření zdrobnělin – perník x perníček, strom x stromeček, cesta x cestička 

- pohádka Malá čarodějnice + rozhovory, vyprávění 
     https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E – pohádka Malá čarodějnice 

 

                                                
  

POHYBOVÉ ČINNOSTI A HRY:  

ČÁRY, MÁRY, AŤ JSOU TADY (zdravotní cvičení) 
Malá čarodějnice 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).  
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…  
- 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 klape zobákem: stoj na jedné noze, přepažit a klapeme zobákem. 
- žába, co skáče rychle pryč: dřep, 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E


- duha: 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. 
https://elce-pelce-kotrmelce.estranky.cz/clanky/carodejnice/carodejky--je-nas-den--opraste-koste-a-pojdte-ven.html 
https://alis.mypage.cz/menu/hry/hry-pro-male-carodejnice 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o – cvičíme s Míšou 
 

PŘEDMATEMATICKÉ ČINNOSTI: - rozlišování a pojmenování základních barev – stále přidávat doplňkové 

- prostorová orientace - před, za, vedle, pod, nad – opakovat a procvičovat (na sobě, v prostoru, na obrázku) 

- mladší děti počet předmětů do 3, starší děti počet do 5, vytleskávání slabik, počítání, kolikrát jsme tleskli 
 

ESTETICKÉ ČINNOSTI:  
https://www.mimibazar.cz/navod/14179/den-carodejnic-inspirace-na-tvoreni 
https://www.mimibazar.cz/navod/14178/den-carodejnic-pracovni-listy-omalovanky 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk2GxRzUEJw – písnička Pět ježibab 

https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q – písnička Ježibaba (Dáda Patrasová) 

 

Prosíme rodiče, aby s dětmi stále procvičovali samostatné oblékání, svlékání, obouvání a správný úchop 

tužky (špetkový úchop: tužka mezi palec a ukazovák, prostředníkem podepřít)   

              PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
 

Byla jednou jedna chaloupka. V chaloupce bydlel 

dřevorubec se svými dětmi - Jeníčkem a Mařenkou. A že 

děti byly moc hodné, vzal je tatínek jednoho dne s sebou 

do lesa na borůvky. Zatímco tatínek se věnoval své práci, 

Jeníček s Mařenkou sbírali krásné fialové borůvky. Sbírali 

a sbírali, šli dál a dál do lesa. Fialové borůvky zářily celým 

lesem. 

Děti už dávno měly lahodných borůvek plné džbánky i plná bříška. Na jednom lesním paloučku 

si proto lehly a usnuly. Vzbudily se až za tmy. Marně hledaly a volaly tatínka. Ztratily se v 

hlubokém lese. 

Děti v temném lese přepadl strach. Chtěly se dostat domů, jenže nevěděly jak. Tu Jeníčka 

napadlo vylézt na strom a podívat se kolem. A skutečně se podařilo. Jeníček v dáli uviděl 

světýlko. To je dovedlo až k nádherné chaloupce. Chaloupka byla celá z perníku, zdobil ji 

marcipán, čokoláda, cukrkandl a všemožné pochoutky. Dětem se hned začaly sbíhat sliny. 

Jeníček vylezl na střechu, aby pro sebe i pro Mařenku vyloupl kousek perníku. Jen to zkusil, už 

z chaloupky vylezla stará ježibaba a spustila: „Kdopak mi to tady loupe perníček? “ „To nic, to 

jen větříček,“ zašeptal Jeníček. 

Baba zase zmizela v chaloupce, ale jen co Jeníček utrhnul kus perníčku, už tam byla znova. 

Jeníček se lekl a padl babizně rovnou do náruče. Ta v mžiku chytla i Mařenku a děti odvlekla 

do své chaloupky. 

Chaloupka zevnitř nebyla zdaleka tak krásná jako zvenku. Ježibaba děti zavřela do klece. 

Sladkostí jim dopřávala velkou měrou, ale jenom proto, aby pěkně tloustly. Sama si totiž na 

dětech chtěla pochutnat. 

A přišel den, kdy děti byly řádně vypasené. Baba se těšila, že si je konečně upeče. Vytáhla 

lopatu a poručila dětem, aby si na ní sedly. První byla na řadě Mařenka, ale ta vymyslela na 

zlou babu lest. Když po ní ježibaba chtěla, aby nasedla na lopatu, dělala hloupou: „Nikdy jsem 

na lopatě neseděla. Vždyť já vůbec nevím, jak na to.“ Ježibaba se rozhodla, že jim to předvede. 

https://elce-pelce-kotrmelce.estranky.cz/clanky/carodejnice/carodejky--je-nas-den--opraste-koste-a-pojdte-ven.html
https://alis.mypage.cz/menu/hry/hry-pro-male-carodejnice
https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
https://www.mimibazar.cz/navod/14179/den-carodejnic-inspirace-na-tvoreni
https://www.mimibazar.cz/navod/14178/den-carodejnic-pracovni-listy-omalovanky
https://www.youtube.com/watch?v=Wk2GxRzUEJw
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q


„Tak se dobře dívejte, jak se na lopatě sedí,“ zavřískala baba. Jen co sedla na lopatu, Mařenka s 

Jeníčkem ji pohotově hodily do pece a zavřely dvířka. Tak čarodějnice doplatila na to, že chtěla 

z dětí udělat pečínku. Nakonec se upekla sama. Děti mohly domů! 

Tatínek své děti každý den po lese hledal. Procházel ho křížem krážem, aby se s dětmi shledal. 

A to se povedlo! Když děti vyběhly z perníkové chaloupky do lesa, brzy na tatínka narazily. 

Celí šťastní se zase všichni vrátili do své chaloupky u lesa. A vůbec nevadilo, že nebyla z 

perníku. 

 

 

 

 

 

Perníková chaloupka 

Odkud ten náš holub letí? 

Letím z lesa, milé děti, 

vrkú, vrkú, vrkú. 

Cos tam viděl, holoubku? 

Perníkovou chaloupku u černého smrku. 

Viděls také Mařenku? 

Jakpak by ne holenku! 

Viděl jsem ji s Jeníkem,  

krmili se perníkem. 

A když z okna na zahradu 

vystrčila baba bradu, 

nebáli se, holoubku? 

Kdepak! Zamkli chaloupku 

na cukrový klíč-a už byli pryč! 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázkové čtení – pomáhá si lépe pamatovat text: 

 

              

 



 



 



 

 

 



Prstové divadlo: vybarvit, vystřihnout (s dopomocí dospělého) + udělat otvory na prsty  

 

 



Čarodějnická škraboška  

 

 

 

 

 

 



Grafomotorika vhodná pro děti 4 a více let 

 

 



Hledej rozdíly 

 



                 

 

                 

           

 


