JEDNA ČARODĚJNICE NA TŘI ZPŮSOBY
VARIANTA 1 - VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
1. ČARODĚJNICE NA TVOŘENÍ
Postup:
★Použijte A4, na které je pouze obrys čarodějnice. Ten můžete vystřihnout
nebo nechat v celku, podle toho, jaké s ním budete mít další plány.
★Připravte si z černého krepového papíru kuličky. Ty pak nalepte po celé ploše
čarodějnice a vytvořte tak její černý háv.
★Oko můžete vytvořit z jinak barevné krepové kuličky, nebo jej dokreslit fixou.
Použít se dá i plastové oko, zakoupené ve výtvarných potřebách.
 Další varianty:
★Místo krepového papíru můžete použít prstové barvy a černý háv vytvořit
pomocí obtisků prstů.
★Využít můžete i pastelek a fixek a čarodějnici jednoduše vymalovat.
Využití:
★A4 s čarodějnicí Vám může posloužit jako krásný obrázek, který ozdobí vaši
nástěnku či ledničku:-).

JEDNA ČARODĚJNICE NA TŘI ZPŮSOBY
VARIANTA 2 - OZDOBA
2. ČARODĚJNICE NA OZDOBU
Postup:
★Použijte A4, na které je čarodějnice celá černá.
★Čarodějnici vystřihněte a pokud chcete můžete ji lehce dozdobit. Použít
můžete nejrůznější třpytky či barevné hvězdičky, které na ni nalepíte.
Doplnit můžete i oko, vystřižené z papírů nebo dokreslené fixou nebo můžete
použít umělohmotné oko, zakoupené ve výtvarných potřebách :-).
Využití:
★Čarodějnici nalepte na špejli. Můžete ji před tím podlepit kartonem nebo
tvrdým papírem, aby lépe držela. Využít ji můžete jako zápich do květináče
či záhonku.
★Čarodějnice však mohou také létat. Pokud jich vytvoříte víc a zavěsíte je na
provázky a na dřívka vytvoříte si krásný závěsný kolotoč.
★Zavěsit je můžete také pomocí kolíčků na šňůrku a vytvořit z nich roj
čarodějnic, letící na jejich oslavu.

JEDNA ČARODĚJNICE NA TŘI ZPŮSOBY
VARIANTA 3 - pohyb a grafomotorika
3. ČARODĚJNICE NA HRANÍ
★Použijte A4, na které je obrys čarodějnice s básničkou.
★Tuto čarodějnici můžete dozdobit podle předešlých návrhů.
★Bonus pro tuto variantu je v básničce:-). Můžete se ji naučit společně s
vaším dítětem a udělat z ní pohybovou básničku:
Při prvním verši : “Čarodějka v černém hávu letí dneska na oslavu” můžete
volně “létat” běhat po prostoru (třeba i s koštětem).
Při druhém verši: “Na svém rychlém koštěti celou zemi obletí” se mohou děti
zatočit a to buď samy, nebo s vámi za ruce a nebo je můžete vzít do náruče
či za ruce a zatočit s nimi ve vzduchu.
★Stejně rozpohybovanou básničku mohou dělat děti se svojí vystřiženou
čarodějnicí v ruce a všechny pohyby mohou dělat s ní jako s loutkou.
Čarodějnice může být přilepená na špejli nebo na provázku, aby při běhání
a točení opravdu létala.
★Říkanka s čarodějnicí může posloužit také jako dobré uvolňovací cvičení .
Připravte dětem velký papír. Na ten budou děti kreslit velké kruhy, jako
dráhu kudy čarodějnice letí a oblétá celou zeměkouli. Při tom mohou děti
říkat říkanku, která jim pomůže k uvolnění ruky. Při první verši mohou děti

kreslit jakýmkoli směrem, při druhém verši mohou kreslit velké kruhy.
Krásně se jim to sladí se slovy v básničce.
★Až bude celý papír pokryt letícími dráhami čarodějnice, můžete čarodějnici
vystřihnout a nalepit kamkoliv na papír. Případně můžete čarodějnici
nalepit hned na začátek a od ní pak kreslit dráhy letu.
★Poslední varianta je varianta pro starší děti. V básničce se říká že obletí
celou zemi. Prohlédněte si s dětmi, jaké všechny světadíly musí obletět, jaké
největší hory a řeky uvidí, které zajímavé země zahlédne, jaké podnebné
pásy přeletí, kolik uletí kilometrů, kde by se jejich čarodějka chtěla na chvíli
zastavit a proč.... Prostě zapojte čarodějnici do výuky zeměpisu, podle toho,
co děti právě zajímá.

