
KREATIVNÍ  DÍLNY
VE  ŠKOLCE  LADĚNKA

(12.9., 17.9., 19.9., 24.9. a 26.9.2018)

1. dílna
UKLÁDÁNÍ HADŮ KE SPÁNKU
(středa – 12. 9. 2018, 10.00 – 12.30)

Září je obdobím příprav na zimu a pozvolného odchodu letních sil z naší přírody.
Mezi ně patří i hadi, ke kterým měli naši předkové velikou úctu a respekt. Pojďme
si tedy o těchto tvorech a jejich symbolice povědět více. Tvoření – plstění hadích
vajec, tvoření barevných závěsných hadů a hadí korunky z papíru, společný hadí
tanec a občerstvení z dobrot, které si doneseme.

2. dílna
ODLET TAŽNÝCH PTÁKŮ
(pondělí – 17.9, 10.00 – 12.30)

V tento čas se také houfují ptáci a odlétají do teplých krajin. Naši předkové věřili, že na křídlech ptáků také 
odlétají letní božstva z našeho prostoru. Povíme si, jaká je symbolika ptáků u Slovanů, a malování krajiny, ve
které by se nám ptáčkům líbilo, vyrobíme si hedvábná křídla, abychom mohli letět s nimi :-)

3. dílna
DARY ZEMĚ – BYLINY
(středa – 19. 9. 2018, 10.00 – 12.30)

S příchodem chladného období končí i možnost sbírat rostliny a léčivé byliny. Většinu z nich již
máme nasušené, nyní přichází čas pelyňku. Posdílíme spolu vědomosti o použití našich základních bylin pro
očistu vykuřováním, můžeme si vyrobit vonné směsi a bylinkovou sůl pro očistné koupele. Jako vyvrcholení 
aroma masáž chodidel a rukou, společná svačina z donesených dobrot a bylinkový čaj. Máte-li doma větší 
množství nasušených bylin, můžete je přinést ke sdílení :-)

4. dílna
DARY ZEMĚ – SEMENA A PLODY
(pondělí – 24.9.2018, 10.00-12.30)

Na našem školkovém dvorečku máme i ochranný strom – ořešák královský s neobvykle velkými plody, které 
právě dozrávají. Společně poděkujeme Matce Zemi a Mokoši za její dary, semena a plody, kterými nás 
zásobí svou silou po dobu zimy. Z plodů a skořápek si přírodní kmeny odedávna vyráběly různé předměty a
ozdoby – i my si vyzkoušíme vyrobit si hudební nástroje a navléknout korálky nebo ozdobné závěsy, otisky 
bramborových  tiskátek a různých plodů. Pokud máte v blízkosti bydliště hojnost nějakých plodů (jeřabiny, 
šípky, kaštany, vlašské ořechy, apod.), můžete je přinést NASUŠENÉ a posdílet.



5. dílna
HOSTINA
(středa – 26. 9. 2018, 10.00-12.30)

V období celého záři naši předkové vždy hojně hodovali, což nám přetrvalo dodnes. Ústřední potravinou 
našich předků bylo obilí, ze kterého se připravovalo vždy posvátné obětní pečivo ke všem oslavám. Naše 
dobře známé koláče, rohlíky a cukroví měly dříve svůj symbolický význam. Pojďme si užít společnou hostinu,
spojenou s oslavou podzimní rovnodennosti. Pojďme společně poděkovat a radovat se. Naše povídání a 
tvoření zakončíme společným obřadním hodováním, přineste, prosím, něco z vlastní kuchyně a zahrad na 
společnou tabuli :-)

Všechna setkání se konají ve školce Laděnka, Libušská 210, 
čp.27, na Praze 4.

Příspěvek na jednotlivé dílny je 100,- Kč pro rodinu a příspěvek ve
formě malého občerstvení na společný oltář. 

https://skolkaladenka.cz/kreativni-dilny-pro-deti-inspirovane-rocnim-
obdobim-a-tradicemi-ve-skolce-ladenka/ 
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