
TÉMA :     ČERTÍCI ŤUKAJÍ  NA DVEŘE  

KOMPETENCE :                          27.11. -  8.12.2017 

7/6  Má zájem pochopit kolem sebe, ptá se . 

5/5  Dovede sdělovat události a příhody , které se mu staly 

 

Nabídka činností pro děti : 

- DK -  povídání o Mikuláši, andělech a čertících – jací jsou, jak vypadá čert, 

jak     to v pekle vypadá 

- PH Čertovská honička ,  Byl tu čert ? , Do nebíčka – do peklíčka 

- Kreslení a výroba čerta, Mikuláše, anděla  ,   adventní kalendář , řetěz 

- Grafomotorické cviky – Mikulášská bota  omalovánky , PL na dané téma 

- Taneček – Čertovská polka 

- Zpíváme – Mikuláš, Čertíci ťukají na dveře 

- Říkanky – Mikuláš, Pekelné dobroty, Černá Máry 

- Logo chvilka – jak si čerti povídají – čertí řeč – hybnost jazyka , co dělají –   

pohybové vyjádření 

- ČERTOVINY – hry a soutěže , návštěva Mikuláše s čertem  ve školce 

- Čertí cvičení – překážková dráha 

- Námětové hry na peklo , hry v převlecích 

- Pozorování výzdoby domů – advent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básničky  

 

Mikuláš ztratil pás,             Paličatá koza Berta 

Mikuláška sukni.                 potrkala včera čerta. 

Hledali ji, nenašli ji,             Berta se ho nelekla, 

byli z toho smutní.              zahnala ho do pekla. 

 

 

Černá Máry skoč do jámy. 

Kdo tam je? Čert tam je. 

Co tam dělá? Kaši vaří. 

Čím ji mastí ? Kolomastí. 

Čím ji jí ? Lopatou. 

Má palici chlupatou. 

 

 



Mikuláš je hodný děda, 

hodné děti všude hledá. 

Bílé vousy, ty mu sluší, 

na zádech má velkou nůši. 

A v té nůši balíčky, 

 pro kluky a holčičky. 

 

Pekelné dobroty 

Luciferka uvařila  

samé čertí dobroty, 

červy, myši, žáby , brouky,  

chleba s krémem na boty. 

Co jste čerti přinesli,  

to si zas odneste. 

Své pekelné dobroty, 

ty si sami snězte. 



 

Zpíváme : 

Čertíci ťukají na dveře, 

hádejte kdopak jim otevře. 

Mikuláš s andělem 

tváří se vesele, 

čertíci ťukají na dveře. 

 

Čertíci ťukají na vrátka, 

jako vlk na bílá kůzlátka. 

Mikuláš s andělem, 

tváří se vesele, 

čertíci ťukají na vrátka. 

 


