„Kdo potrápil čerta“ – (pohádka Čert a Káča)
- nabídka činností:
Četba a vyprávění pohádky „Kdo potrápil Čerta“.
Vzpomenout si na další pohádky, kde vystupují čerti.
O koho se Káča starala? Staráte se o někoho? Kdo se stará o vás?
Jaké měla Káča vlastnosti ? (dobré, špatné) Jak se chová člověk, který má dobré vlastnosti?
Pojmenování vlastností opačných.
Jak vypadá čert?Jakou má barvu? Co je černé a červené?
Did. hra-Co máme ve třídě černé a červené, špičaté, chlupaté? Děti k tomu běží.
Kdo má ještě rohy, drápy, kopyta, ocas, kožich? Co je špičaté jako rohy?
Jak podle vás vypadá peklo? Jaké jsou v něm barvy, čím je asi cítit, kde se nachází, co
v něm všechno najdeme, je v něm zima nebo teplo a proč?
Did. hra- Děti dostanou červené a černé stuhy, které si upevní za pas jako čertí ocásky
(sahají až na zem) a prochází se v určeném prostoru.Jeden čert dostane do dvojice Káču,
drží se za ruce a společně se snaží při chůzi některému čertíkovi ocásek přišlápnout, pokud
se jim to podaří, čertík přebírá Káču a hra pokračuje.
Kdo je to Lucifer? Jak se jmenují ostatní čerti, znáte nějaká čertí jména ( Uriel, Barabáš,
Luciáš, Bertík).Jak byste se jmenovali vy jako čerti? Děti rozvíjí fantazii a vymýšlí si vlastní
jména
Seznámení s lidovými tradicemi – proč chodí M+A+Č
Nařezání Barborek, větviček a pozorování, zda ve třídě vykvetou.
Výtvarné aktivity:
stříhání a lepení čertího řetězu z proužků papíru;
otisky bublinkové folie (obličej čerta)
Čertí rej - Kombinovaná technika (otiskování rukou, asambláž)-celý papír potiskáme dlaněmi
černou a červenou barvou. Po zaschnutí hledají v obraze vhodné otisky, ze kterých
dolepením knoflíků namísto očí a nosu, dokreslením rohu tuší a dolepením jazyka z papíru či
textilie vytvoří hlavy čertů.
Káča v pekle- Kombinovaná technika (tisk alobalem, kresba tuší)- Děti si zmačkají alobal do
koule, tu pak namáčí v temperách a celou čtvrtku jimi potisknou. Po zaschnutí dokreslí tuší
Káču a čerty
Stavba pekla z různých stavebnic a textilií
Grafomotorika- dolní oblouk( kotel), spirálky(kožich), zuby (rohy).
Cvičení s Míšou Růžičkovou (písničky Popletení čertíci; Bu,Bu, Bu.)
Přitahování na lavičce-čertí plazení
Čertí překážková dráha
Prolézání tunelu
Čertí rej aneb Mikulášská diskotéka
Skok do obruče (pekla)
Hod bramborou do hrnce

