
Když nám přijde Mikuláš … 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikulášské říkadla a básničky 

 

 

 

Pohybové hrátky s čertíky     

Hra na čerta – kruh, uprostřed je čert a ptá se: 

Byl tu čert?      Byl. 

Jak vypadal?   Byl rohatý. 

Měl ocas?       Až na paty. 

Co vám udělal?   Všechny nás polekal. 

kde je teď?        Tady v kole stojí, všichni se ho bojí, protože je rohatý a po těle chlupatý. 

Děti se rozprchnou a čert chytá. Koho chytí, je čert. 
 

 

 



Hry pro více dětí 

Chlupatý čert – čert má na svém oděvu připevněné kolíčky. Chytá ostatní děti, ty se mu snaží 

chlupy vzít a připevnit je na svůj oděv. Kdo jich má nejvíce, je čert. 

Závody čertů – hod pytlem do dálky, podlézání řetězu, přenášení pytle kolem mety, běh v 

pytli, prolézání díry do pekla. 

Hra na ticho – děti sedí v kruhu. jedno dítě je Lucifer a říká: 

Někdo stojí za vraty a je celý chlupatý. 

Je to čert nebo ne? To se brzy dozvíme! 

Kdo slovíčko pískne, toho ať čert trkne. 

Kdo slovíčko prohodí, toho ať čert uhodí. 

Po těchto slovech přijde čert (je za dveřmi), má v ruce koště a obchází kruh. Kdo první 

promluví, toho čert přetáhne. 

 

 

Pojďme si procvičit číselnou řadu 1–6.  

Čerti umí strašit děti, chodí sami nebo v pěti? 

Jestli chodí jenom sám, tak ho hravě spočítám. 

(V prostoru herny se postaví každý sám.) 

To je pěkná hra, čertíci jsou dva. 

(Děti si najdou kamaráda do páru.) 

Teď jsou čerti tři, slyším jejich křik. 

(Děti tvoří skupiny po třech.) 

Vidím čerty čtyři, do školky už míří. 

(Vznikají skupinky po čtyřech.) 

Teď je čertů pět, spočítám je hned. 

(Děti tvoří skupiny po pěti.) 

Teď je čertů šest, nesmíme to splést. 

(Děti se pokusí utvořit skupiny po šesti.) 

 

 



Mikulášské zpívánky 

 



 

 

 

 

 



 

Logopedická čertí chvilka  

Chrápající čert 

Cíl: Uvolnění čelisti a zúženého hrdla. 

- pocit zcela uvolněné   čelisti (klesá dolů a mírně dozadu) 

- čert usnul vsedě a chrápe, chvílemi se mu hlava zakloní a spodní čelist spadne dolů, 

- hlava se pomalu s pocitem vláčnosti vrátí do vzpřímené polohy, ale čelist zůstává v 

kloubech stále povolená, 

- volnost čelisti přetrvá, i když hlava balancuje do všech stran. 

Pozor na krční páteř! Vše je měkké a vláčné. 

Čertovské strašení  

Cíl: Probouzíme vysoké držené tóny. 

Čerti straší brrrr. 

Dynamika kmitajícího (rrrr) přirozeně s postupem nahoru stoupá., (rrrr) – uvolňuje kořen 

jazyka, posiluje sílu dechového svalstva. 

Nevytahovat bradu, uvolnit čelist, zuby mírně od sebe. 

Hra na čertíka 

Cíl: Uvolnění mimických svalů, rtů a čelisti. 

- postrašte ostatní, jako by to udělali čerti, 

- tělo i hlava jsou mírně předkloněny, tváře "visí" dolů, rty jsou povolené a vytvářejí 

čertovský zvuk. 

Zatřesení hlavou ze strany na stranu (hlava je v mírném předklonu). Navodí úplné uvolnění 

artikulačního a mimického svalstva. 



Čertovské "PTFUJ" 

Pružné zapérování bránice. 

Na špičce jazyka máš smítko. Chceš ho plivnutím odstranit. Drobounce, ale intenzivně vyslov 

„PTFUJ špičkou jazyka mezi mírně našpulenými rty. 

Nevysunovat bradu, nenatahovat krk. 

 

 

 

 

 



Tvořeníčko 

Čerti z pytlů na odpadky 

1. Ze čtvrtky vystřihneme hlavu čerta 
2. Nabarvíme temperou 
3. Dolepíme oči, jazyk 
4. Černý pytel na odpad naplníme zbytkem papíru nebo zmuchlanými novinami 
5. Pytel přilepíme nebo přicvakneme k hlavě čerty 
6. Z dalšího pytle odstřihneme proužek, na konci uděláme uzel a rozstříháme 
7. Ocas přicvakneme či přilepíme k pytli 
8. Děti mohou k čertům vyrobit andílky a přicvaknout je k čertům, aby je trochu 

pohlídali 

 

 

 

 

 



Mikuláš z popcornu 

 

1. Vystříháme z papírů jednotlivé části, které nalepíme na černý papír 
2. V mikrovlnce si připravíme popcorn, další možnost je, že ho koupíme už hotový 
3. Tam, kde budeme lepit popcorn, naneseme štětcem silnější vrstvu lepidla Herkules 
4. Do lepidla vkládáme popcorn 
5. Necháme uschnout, bude to trvat trochu déle, kvůli vrstvě lepidla 

Čert, který vidí na všechny strany 

Vystřihněme si obdélník velikost 21×10 cm). Obdélník přehneme na polovinu a vystřihneme 
kolečka na oči a uši. Přilepíme jazyk, rohy. Úzký proužek vložíme do hlavy čerta a nakreslíme 
oči. Sešívačkou použijeme na to, aby se nám obdélní nerozevíral. 



   

 

Inspirace – Pytlíkové tvoření 

 

 

 

 

 

 



Mikulášské bludiště 

 

 



 

 

 

 

Grafomotorika 

 

 

 

 



 

Zrakové vnímání – najdi odlišný obrázek v řadě 

 



 


