Dobrý den/ Ahoj,
zde je pár informací a tipů k Čarodějnické bojovce.
Co si k tomu nachystat navíc: hrozny, jablka, jahody, gumové žáby, gumové myšky, misku, 10 kelímků
(skleniček, misek, …), misku s vodou, koště, pastelky, propiska, 5 pavouků, 5 netopýrů, 5 mravenců.
(můžete je koupit jako bonbony, vytisknout, já osobně budu vyrábět (viz fotky níže)), lepidlo, papír,
na který se bude celá čarodějnice skládat, jako poděkování od čarodějnice dětem na zahradě
schovám špekáčky.
U úkolu č. 3 stačí, když na papírek napíšete nebo nakreslíte vzkaz a zabalíte do ubrousku.
Když uděláte pár změn, Čarodějnická bojovka se bude moci hrát i doma.
Já mám v plánu to dát na zahradu na cestičku.
Každý úkol dám do obálky, ve které také bude kousek čarodějnice.
Dcera se navíc převlíká za čarodějnici.
Užijte si to
Pavouci:

Mravenci:

Netopýři:

Ahoj Justýnko a Pavlíku,
určitě víte, že dnes je 30. dubna. A určitě víte, co se dnes v noci děje.
Jestli ne, osvěžím vám trošku paměť.
Dnešní noc je filipojakubská.
Nevíte, co to znamená? Dneska se slétávají všechny čarodějnice na kopcích,
aby se domluvily, jak budou další rok škodit lidem.
Naštěstí už víme jak na ně. Čarodějnice se bojí ohně.
Zatímco tatínek bude chystat oheň, my se
musíme k čarodějnici dostat a poté ji do ohně opatrně hodit.
Vaše dobrodružství právě začíná.
Přeji vám hodně štěstí.

Určitě přemýšlíš, co tě čeká.
Splň 10 úkolů, u každého dostaneš kousek
čarodějnice, kterou poté musíš poskládat,
vybarvit a hodit do ohně.
Tvůj první úkol je:
Pořádně a z plných plic se zasmějte jako
čarodějnice.

Že to bylo lehké? Připrav se na další úkol.

Jak jsem viděla, smích ti šel perfektně.
Z toho mám velkou radost.
Ke druhému úkolu budeš potřebovat jablko,
hrozny, jahody, myši a žáby.

Ze všeho udělej pořádný lektvar,
který potom musíš sníst. Abys měl/a dost síly
pokračovat dál.

Najedl/a ses? Tak pokračuj.

Doufám, že se tvoje síla zvýšila.
Tvůj třetí úkol je vymyslet nějaké dobré
zaklínadlo.
Abraka dabraka a čáry máry už jsou nudné
a umí je každý.
Než hodíš ubrousek do misky s vodou, prones
zaklínadlo. Když ho řekneš správně, na
ubrousku se ti objeví obrázek.

Hodně štěstí.

Krásně postupuješ vpřed. Za chvilku
ti povím, kdo jsem.
Čtvrtý úkol je: ze skleniček uteklo pár pavoučků.
Už jsem je všechny našla, teď je potřeba je
roztřídit.

Děkuji za pomoc a můžeš pokračovat dále.

Pavoučky najdete v další přiložené příloze

Teďka se ti teda představím.
Jsem čarodějnice Pepina a pocházím z Rudického propadání.
Nemusíte se mě vůbec bát. Jsem hodná čarodějnice.
Když mi pomůžeš zbavit se zlých čarodějnic,
které poté hodíme do ohně, budu ti moc
vděčná.
Pokračuješ? No to mám radost.
Pátý úkol je: vezmi si koště a obleť třikrát
celou zahradu a u toho se směj, tak jak
jsi to natrénoval/a v prvním úkolu.
Lítáš a směješ se skvěle. Můžeš pokračovat dále.

Paráda, už jsi za půlkou.
Abych dovařila svůj lektvar, budu k tomu
potřebovat trošku netopýra.
Chytneš ho a dopravíš ho do mého kotlíku?
Nezapomeň netopýra a kotlík pěkně vybarvit.

Vezmi si další kousek čarodějnice a
pokračuj dále.

Paráda,
jako sedmý úkol tu pro tebe mám pár otázek.
Zkusíš na všechny správně odpovědět?
1.
2.
3.
4.
5.

Malá čarodějnice měla kamaráda. Jaké zvíře?
Co čarodějnice potřebují, aby mohly kouzlit?
Jaký je nejčastější dopravní prostředek čarodějnice?
Jaké je nejznámější zaklínadlo?
Vyjmenuj alespoň dvě kouzelná slůvka,
které by děti měly používat často.
6. Zkusíš popsat nějakou čarodějnici?
Co má na hlavě, co má na nose atp.
Super, čarodějnice znáš dobře.

Musím uznat, že toho o čarodějnicích víš
opravdu dost.
Tvůj osmý úkol je hodit čarodějnickým
pometlem co nejdál, jakmile ho odhodíš
doskákej k němu po
jedné noze.

Paráda, už seš skoro na konci, tak rychle
pokračuj.

Tohle je předposlední úkol.
Tvůj devátý úkol je najít na zahradě 5 pavouků,
5 netopýru a 5 mravenců.

Můžeš se vypravit k poslednímu úkolu.

A už jsi u posledního úkolu.

Tvůj desátý úkol je složit celou čarodějnici,
vymalovat ji a hodit ji do ohně.

Pavlíčku a Justýnko,
moc vám děkuji za pomoc.
Čarodějnic jste se zbavili, teda alespoň na rok.

Někde na zahradě jsem vám nechala malé
poděkování, tak si ho užijte a nezapomeňte se
rozdělit.

