
Téma : POVÍDÁM,POVÍDÁM POHÁDKU 

 

Kompetence:                                                                  13.2. – 24.2.2017 

2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví 

3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze 

svého nejbližšího okolí 

 

Nabídka činností pro děti : 

- KK – přivítání, motivace  Klíček k pohádce , poslech pohádky Červená KARKULKA 

- Práce ve skupinkách – pohádkové mozaiky – skládání děje a vyprávění dle obrázků 

- Básničky – Pohádkový svět , Křemílek a Vochomůrka , Loupežnická… 

- Pracovní listy na danou tématiku – procvičování – hledej rozdíly, tvoření dvojic, cesty 

, počet 3 – 7 , - grafomotorika – druhy čar, kruhy, spodní oblouk, omalovánky 

- Sledování pohádek  z večerníčků – rozhovory o hl. postavách, rozlišení dobro X zlo 

- Hrátky s hlásky – měníme hlasy – vlk, jeskyňky, drak, ježibaba… 

- Popletené pohádky – poznat nesmysl ,  opravit , dokončit pohádku jinak… co kdyby…. 

- Hádanky z pohádek 

- Výtvarné zpracování pohádek – kolorovaná kresba tuší, vystřihování , lepení 

,otiskování, kresba technikou voskové rezervy, individuální i skupinová práce 

- Písničky z pohádek  – Kluci kočičí, Pod dubem , Králíci z klobouku….  – pohybové 

ztvárnění 

- Práce s písní  Metla liška pokojíček – domýšlení slov do písně 

- Pohybové hry – Na myslivce, Na  trpaslíky, Na slepou babu, Pečeme perníčky  

- Skládání čepice SD – pro Večerníčka 

- Dramatizace pohádky dle výběru dětí 

- Pohádkové puzzle, kubusy 

- Stavby hradu z kostek, zámek – lego duplo, 

- Prohlížení knih s obrázky pohádek , diskuse nad obrázky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básničky : 

 

Povídám ,povídám pohádku, 

že pes přeskočil pohádku. 

Povídám, povídám druhou, 

že voda teče struhou. 

Povídám, povídám třetí, 

že spaly na peci děti. 

A když se vyspaly, koláče dostaly. 

 

 

Pohádkový svět 

Vždy ,když knihu otevřeme, 

v pohádce se ocitneme. 

Jedna stránka pro Karkulku, 

druhá zase pro Sněhurku, 

Popelku tu ještě máme 

a Bajaju taky známe. 

Na dlani ukáže se hned, 

celý pohádkový svět. 

 

 

Z pařezové chaloupky 

Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko, 

šípkový čaj uvařili, koláč pekli malinko. 

Víle vlásky učesali, houpačku si udělali. 

Polapil je málem drak, je to děti, je to tak. 

Žili spolu na louce , v pařezové chaloupce. 

 

Loupežnická 

Pod dubem, za dubem 

tam si na tě počíháme. 

Pod dubem, za dubem  

tam tě oškubem. 

 

 

 



Perníková chaloupka 

 Kdopak děti se mnou chce 

k perníkové chaloupce? 

Povede nás pěšina, 

co u lesa začíná. 

 

Před námi je starý dub, 

už tam budem cobydup. 

Už stojíme na palouku . 

Podívejme na chaloupku! 

 

Opravdu je  z perníku 

od střechy až po kliku. 

Zatukáme na dveře, 

Ježibaba otevře. 

 

„Řekne nám, co dělají 

Mařenka a Jeníček ?“ 

„Nevidíte? Práce mají, 

pečou pro vás perníček.“ 

 

 

Červená Karkulka 

Na paloučku u doubku má babička chaloupku. 

Karkulka v červené čepičce k svátku jde popřát babičce. 

Jak košík v ruce nese, vlk již na ni číhá v lese. 

„Pověz, co to máš v košíčku?“ „ Samé dobroty pro babičku.“ 

Vlk olízne se, nic neříká, k chaloupce rychle utíká. 

Ve světničce potom hned hodnou babičku vlk sněd. 

U zahrádky za chviličku Karkulka volá na babičku. 

Když pak vešla do dveří žasne, diví se a nevěří. 

Na posteli pod peřinou vidí babičku zcela jinou. 

Velké uši, zuby krokodýlí a ty oči za obroučkou brýlí. 

Jen začala říkat přání, vlk ji spolkl bez meškání. 

Okolo chalupy myslivec šel, spícího vlka oknem uviděl. 

Vše pochopil, na nic nečekal tesákem mu břicho rozpáral. 

To vám pak bylo děkování, radostí, štěstí i hodování. 

 

 

 



Od pohádky klíček mám 

nechci sedět v koutě sám. 

Vložím klíček do zámku, 

odemknu jím pohádku. 

Bude to jen chvilinka 

hned jak klíček zacinká. 

 

 

 

Liščí mazurka - zpíváme 

 

Metla liška pokojíček, metla taky sín. 

Našla v koutě zlatý klíček ,těšila se s ním. 

Lišák na ni: Hej,ten klíček mi dej,dej,dej. 

Lišák na ni : Hej, ten klíček mi dej! 

/ obměna slov co liška mohla najít– oříšek, hrášek… děti dotváří…/ 

 

 

Kluci kočičí 

Kdo a kdo a kdo to je 

co tu kolem brousí. 

Kdo si nedá pokoje, 

všude strká vousy. 

/ : Či a či a čičiči jsou to kluci kočičí : / 

 

Hádanky : 

 

Tenkým hlasem někdo zvenčí ozývá se. 

V domečku je pozdvižení, 

je to máma, nebo není? 

Kdo to stojí za vrátky? 

Jak to bylo s kůzlátky? 

 

Kdo to tady tančí asi? 

Bílé šaty, dlouhé vlasy, 

Zlaté jako třezalka. 

je to víla …Amálka. 

 



Vybral si ji mezi všemi, 

pak princ hledal v celé zemi. 

Čí nožka má správnou délku? 

Pak si vzpomněl na …Popelku. 

 

Kdopak bere za kliku 

u chaloupky z perníku? 

A kdo loupe perníček? 

Mařenka a …Jeníček. 

 

Na obojku známka cinká, 

bydlí doma u Hurvínka. 

Psina je s ním veliká, 

Kdo by neznal…Žerika. 

 

Kdopak pustil do sínky 

neposedné  jeskynky? 

Prý jen ohřát prstíček! 

Kdopak to byl? …. Smolíček ! 

 

Sedm krků a dvě křídla, 

sedm tlam chce hodně jídla. 

Chrlí ohen , dýmu mrak.¨ 

 

Je to sedmihlavý… drak. 

 

Kdopak asi v domku bydlí? 

u stolečku sedm židlí, 

Sedm hrnků na polici. 

Kdo tu bydlí!... Trpaslíci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


