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Já a kniha – z pohádky do pohádky 

Pohádková fantazie 

 

Opakování – čtenářská pregramotnost: 

 Procvičujeme počet slabik ve slovech (vytleskáváme) – princezna, hrad, Karkulka, 

vlk, babička, Mařenka, ježibaba, chaloupka, myslivec …) 

 Určujeme začáteční a konečnou hlásku slova – pohádka, les, myslivec … 

 Procvičování předložek (pod, na, nad, v, za, vedle, mezi - podle obrázku souvisle 

vypravujeme ve větách příběh (holčička stojí s knihou v ruce …, navádíme otázkami: 

Co je u holčičky vpravo, co je vlevo, co je nad holčičkou, před ní, co asi holčička dělá 

…) 

 

https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/images/200007443-b2682b3643/CIMG0390.JPG
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CÍL:  

Vytvářet u dětí vztah ke knihám, rozvíjet fantazii a představivost, rozvíjet čtenářskou 

pregramotnost, soustředěný poslech a reprodukci, rozvíjet slovní zásobu, stavbu vět, souvislé 

vypravování. 

 

PONDĚLÍ: 

Porovnávání knih 

 sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené knihy 

 naším úkolem je knihy roztřídit na: 

a) velké x malé 

b) tenké x silné 

 Cvičení s knihou 

 pomůcky: kniha  

 slouží k procvičení pojmů: nad, pod, vedle, mezi, před, za 

př. stoupni si před (vedle, za) knihu, dej si knihu mezi kolena, na dlaň … 

POHYBOVÁ HRA: 

Na prince 

 pomůcky: papírová koruna, židle 

 dítě sedí na židličce 

 má na hlavě papírovou korunu a „spí“ 

 chodíme okolo něj v kruhu a říkáme říkanku, během které princovi sebereme korunu 

z hlavy 

 utíkáme s ní okolo židle, oloupený princ nás honí, my rychle usedáme na trůn 

Říkanka: 

Princ sedí na trůně v papírové koruně. 

Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne. 
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 POHÁDKA: 

O princezně z knížky 

Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a 

v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a 

dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje. 

 Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal 

princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a 

princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče. 

Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po stužce, která je 

v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se ukryla. 

Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou princeznu 

litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly, určitě by ji strčily zase na cimbuří, a 

kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za zlého čaroděje. 

Práce s textem: 

 „Může princezna vyskočit z pohádkové knihy?“ 

 „Viděl už jsi nějakou princeznu?“ 

 „Existují na světě ještě princezny?“ 

 „Proč se princezně zdály děti jako obři?“ 

 „Před kým chtěla princezna utéct z pohádky?“ 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

Záložka do knihy 

 pomůcky: čtvrtka (bílá nebo barevná), voskovky (barvičky, fixy), nůžky 

 ze čtvrtky vystřihneme pruh (š 5cm, d 20cm) 

 děti si dle své fantazie vybarví záložku (nebo podle předlohy) 

Postup: 

1)     Ze čtvrtky si ustřihneme pruhy a namalujeme si na ně obrázky, jaké vás napadnou, nebo 

postavičky, kterým namalujeme dlouhé ruce… 
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2)     Vymalujeme obrázek, vystřihneme a v místě rukou nastřihneme tak, jak to vidíte na 

fotografii. 

 

3)     A pak už jen založíme do knížky tam, kde jsme přestali číst. 

 

 

 

  

http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/08/110.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/08/24.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/08/32.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/08/42.jpg
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PRACOVNÍ LIST: 

Rozvoj zrakového vnímání: 

 spoj stavby s jejich stíny (všímej si tvaru) 

 kolik staveb je na obrázku?  
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ÚTERÝ: 

Opakování:   

 měsíce v roce 

 roční období 
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Námětová hra: Na knihovnu 

 nejdříve si přiblížíme chod a řád knihovny – v knihovně se chováme tiše, s knihami 

zacházíme pěkně – nemačkáme listy, netrháme listy, nečmáráme do knih, nejíme na 

knížce ani nad knihou, neohýbáme listy, s knihou nemůžeme házet, skládat z ní 

vlaštovky, balit do ní svačiny, malovat do knihy, kousat knihu, nesmíme si knihu 

prohlížet se špinavýma rukama, namáčet knihu … 

 knihu si můžeme prohlížet, můžeme z ní číst pohádky, knihu můžeme půjčit 

kamarádovi, můžeme si ji prohlížet na koberci, v posteli … 

 rozdáme dětem vyrobené papírové kartičky  

 děti odevzdají kartičku a mohou si půjčovat knížky 

 najdou si vlastní koutek, kde si v tichosti prohlíží 1 knihu 

 až si ji prohlédnou, mohou si ji jít vyměnit za jinou 

 zavírací doba: zazvoníme na zvoneček, vrátíme dětem kartičky 

VV: Výroba kartiček do knihovny 

 pomůcky: pastelky, čtvrtku ( nastříháme kartičky) 

 děti si na svou kartičku namalují cokoliv (rozvíjíme fantazii) 

 vysvětlíme, že bez kartičky si v knihovně nemůžeme půjčit žádnou knihu 

 

POHÁDKA: O SMOLÍČKOVI 

Smolíček byl malý chlapeček a bydlel u jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na 

pastvu, a vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. 

Smolíček vždy měl zavřeno, a dlouho nikdo na dveře nezaklepal. Jednoho dne ale kdosi na 

dveře zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to, ozvaly se zvenčí líbezné hlásky: 

Smolíčku, pacholíčku, 

otevři nám tvou světničku, 

jen dva prstíčky tam strčíme, 

jen co se ohřejeme, 

hned zas půjdeme. 
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Smolíček otevřít nechtěl; hlásky venku ještě líbezněji prosily. Smolíček byl by jim rád 

otevřel, ale bál se jelena. Že jim neotevře, ne a ne, a neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu 

Smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosily, aby jim otevřel; on však že 

neotevřel. – „Dobře jsi udělal, Smolíčku, že jsi neotevřel, to byly jeskyňky. Kdybys byl 

otevřel, byly by tě odnesly.“ Druhý den šel zase jelen na pastvu a Smolíček zavřel. Tu 

zanedlouho ozvou se přede dveřmi ještě líbeznější hlásky než před tím: 

Smolíčku, pacholíčku, 

otevři nám tvou světničku, 

jen dva…  

Smolíček že neotevře, ač by rád byl otevřel a na jeskyňky se podíval. Tu začaly jeskyňky 

přede dveřmi zimou se třást a plakat, až to bylo Smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko 

dvířka, co by tam mohly dva prstíčky strčit. I děkovaly mu jeskyňky a hned strčily mezi dveře 

dva bělounké prstíčky, pak celou ruku, a hup byly ve světničce. Smolíčka chytily a pryč s ním 

utíkaly. Tu se spustil Smolíček volání: 

Za doly, za hory, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka, pacholíčka 

jeskyňky nesou. 

Jelen se nedaleko pásl, a jak slyšel Smolíčkův hlas, přiběhl a jeskyňkám ho vzal. – Doma 

dostal Smolíček na pamětnou, aby podruhé nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, že neotevře, 

i kdyby jeskyňky ještě líbezněji prosily. Kolik dní nepřišel nikdo, až zase jednoho dne ozvaly 

se přede dveřmi hlásky: 

Smolíčku, pacholíčku…  

Smolíček ale jako by je neslyšel, až když tuze zimou se třásly a tolik prosily, aby je trošinku 

jen ohřát nechal. Odpovídal, že jim neotevře, že by ho zase odnesly: „Ne, my tě neodneseme, 

a kdyby, nemáš se čeho bát, u nás by ses měl lépe než zde, všeho bys měl hojnost a my 

bychom si s tebou ustavičně hrály.“ 
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Smolíček dal se zase uprosit a pootevřel, ale jeskyňky mžikem byly ve světničce, Smolíčka 

chytily, a pryč s ním utíkaly. Smolíček volal zase: „Za doly, za hory, mé zlaté parohy…“, ale 

tentokrát nadarmo, jelen pásl se daleko, neslyšel ho, a jeskyňky ho donesly až domů. Ubohý 

Smolíček měl se dobře, to je pravda, samými lahůdkami ho krmily, ale jen proto, aby 

ztloustnul, a pak ho chtěly sníst. Když se jim zdál dost tlustý, vzaly ho, položily do korýtka a 

nesly do pece. Smolíček byl v hrozné úzkosti, prosil je, aby se slitovaly, ale ony nic – i pustil 

se milý Smolíček do pláče a volání: 

Za doly, za hory, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka, pacholíčka 

jeskyňky pryč nesou! 

Tu se ozvou rychlé skoky, jelen se zlatými parohy přiběhne, Smolíčka pacholíčka nabere na 

parohy a pryč s ním uhání domů. Doma ale Smolíček dostal co proto, plakal a slíbil, že už 

bude vždycky poslouchat a že nikdy více jeskyňkám neotevře, a taky neotevřel. 

ÚKOL: 

 Vypravuj souvisle pohádku podle dějových obrázků. 

 Dbej na stavbu vět. 

 Můžeme v našich lesích vidět jelena? 

 Čím se jelen pyšní?  
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Dějové obrázky: 

 

Pracovní list: 

Matematická pregramotnost – procvičování psaní číslic: 

 vybarvi předměty podle dané číslice 1 v horní části listu (kde je pouze jeden) a ve 

střední části listu požadovaný počet 1 

 obtáhni několikrát předepsanou číslici a dopiš v řádku číslice 1 



11 
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STŘEDA: 

Druhy knih 

 pomůcky: kniha pro děti, pro dospělé, encyklopedie, kuchařka 

 na základě ukázky dětem objasňujeme základní rozdíly mezi těmito druhy knih 

  

Výklad (kniha x časopis, spisovatel x ilustrátor, knihovna x knihkupectví) 

 porovnání knihy a časopisu, všímáme si rozdílů, jmenujeme, čím se liší 

 spisovatel píše pohádky, příběhy X ilustrátor kreslí obrázky  

 v knihovně si knihy půjčujeme X v knihkupectví si knihy kupujeme 

  

Dechové cvičení: Mašinka 

 rozhovor o tom, zda už děti někdy jely vlakem a zda ví, jaký zvuk vydává 

 zahoukáme a zasyčíme jako mašinka, mašinku napodobíme hláskou Š 

 položíme ruku na bránici a při vyslovování se bude hýbat, nadskakovat jako když jede 

vlak po kolejích 

 píst: palec nahoře – jedeme ššššš,/palec ve vodorovné poloze – stojíme, přestaneme 

šššš 

  

Artikulační cvičení: Jede, jede vlak 

Jede, jede vlak jako černý drak. 

Houká, kvičí, pára syčí 

zasyč také tak… (dlouhé š) 

  

 nejprve říkanku děti dobře naučíme a poté si s ní můžeme pohrávat 

 říkáme jí potichu, nahlas, rychle, pomalu 

 můžeme zapojit pohyb paží (ruce v lokti ohneme do pravého úhlu a za doprovodu 

textu provádíme krouživé pohyby těsně vedle těla) 
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POHÁDKA:  

Červená Karkulka 

 

V jedné rodině žila jedna hodná a milá holčička. Každý ji měl rád, ale maminka s babičkou ji 

milovaly ze všech nejvíce. Babička jí ušila červený kabátek a čepeček (karkulku), podle něj jí 

začali říkat Červená Karkulka. Babička bydlela na samotě u lesa. Široko daleko nebyla žádná 

jiná chaloupka a babička se tam starala o lesní zvířátka.  

Jednou v létě maminka napekla koláče, do košíku přidala láhev vína a řekla Karkulce: 

„Babička má dneska svátek. Vezmi košík a zanes to k babičce do chaloupky. Ale jdi rovnou, 

ať se v lese nezatouláš!“ Karkulka pokývala hlavou a zvesela se vydala na cestu. 

Poskakovala, až se jí copánky házely po zádech. Brzy se dostala do lesa, šlapala po 

měkoučkém mechu, až došla k potůčku. Bylo horko, a tak Karkulka neodolala, zula si boty a 

začala máchat nožky ve studené vodě. Vtom se před ní rozhrnulo křoví a proti Karkulce vyšel 

vlk. „Dobrý den, Karkulko, kampak jdeš?“ zeptal se. Hlas mu skřípal, přestože se snažil 

mluvit dobrácky, aby Karkulku nepolekal. 

Ale Karkulka nikdy vlka neviděla a myslela si, že to je veliký pes. Proto se nic nebála a 

povídala vlkovi: „Jdu k babičce do chaloupky v lese. Má dnes svátek, a tak jí maminka upekla 

koláče.“ „Chceš ochutnat?“ nabízela vlkovi. Ten si přičichl ke košíku a ušklíbl se. „Maso 

nemáš?“ zeptal se znechuceně. „Nemám,“ odpovědělo děvčátko. „No, nevadí, koláč si 

nechám k večeři,“ řekl vlk. V duchu už ale přemýšlel, jak by dostal Karkulku „A kdepak bydlí 
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tvoje babička?“ „Ty to nevíš?“ divila se Karkulka, „přece v chaloupce za lesem. Půjdeš 

kousek podle potoka, potom zahneš doprava a už tam budeš.“ „Tak víš co, Karkulko, budeme 

závodit,“ navrhl vlk. „Ty půjdeš dolů kolem potoka a já proti vodě. Schválně, kdo bude u 

babičky dřív Karkulka se jen zasmála, popadla košík s koláči a vínem a vydala se na cestu. 

 

Vlk šel kousek opačným směrem, ale za chvíli skočil do houští a hnal se křovím rovnou na 

kraj lesa. Za chvilku už stál před babiččinou chaloupkou a klepal na dveře. „Kdopak to je?“ 

ozvalo se zevnitř. „To jsem já, Karkulka,“ zavolal tiše vlk. Babička se už nemohla vnučky 

dočkat a otevřela dveře. Vlk se na ni vrhl a najednou ji spolkl. Potom si dal na hlavu její 

čepec, nasadil si na nos brýle a lehl si do postele. Vzal si babiččinu knížku a dělal, že čte. 

 

Karkulka se zatím v lese honila za motýly, sbírala maliny, až konečně došla k chaloupce. 

Zaklepala na dveře a zevnitř se ozval chraptivý hlas: „Kdopak to ťuká?“ Karkulka se zarazila, 

ale pak odpověděla: „To jsem já, babičko, vaše Karkulka.“ „Pojď dál, děvenko, je otevřeno. 

Karkulka vešla dovnitř, a když spatřila vlka, podivila se: „Babičko, máte takový divný hlas.“ 

„I nediv se, děvče, napila jsem se studené vody a teď trochu stůňu.“ Karkulka tedy vyřídila 

pozdrav od maminky, postavila na stůl košík a šla dát babičce pusu. Ale jak ji uviděla zblízka, 

vylekala se: „Babičko, vy máte velké uši!“ „To abych tě lépe slyšela.“ „A babičko, vy máte 

velké oči!“ „To abych tě lépe viděla.“ „Ale babičko, vy máte velké zuby!“ podivila se 

Karkulka naposled. „To abych tě lépe mohl sníst!“ zařval vlk, vyskočil z postele a Karkulku 

spolkl! Jenže ta dvě veliká sousta ho velmi tížila. Svalil se zpátky do postele a tvrdě usnul. 

 

Za malou chvíli šel kolem chaloupky myslivec, babiččin známý. Zevnitř uslyšel podivné 

chrápání, a tak se podíval oknem dovnitř. Vidí tam vlka s velikým břichem, jak chrápe v 

babiččině posteli. Na nic nečekal, vběhl dovnitř a rozpáral vlkovi břicho. Z něj vyskočila 
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Karkulka, za ní babička, obě živé a zdravé. Vlk zatím stále spal jako zabitý. Společně mu 

břicho zašili a odnesli vlka hluboko do lesa. Babička pak pohostila myslivce vínem a koláči, 

najedli se a myslivec Karkulku odvedl domů. Pro jistotu, kdyby zase potkala vlka. 

 

 

 

ÚKOLY: 

 soustředěně posloucháme pohádku 

 reprodukujeme pohádku, vypravujeme souvisle 

 vypravujeme, co je na každém obrázku v textu pohádky 

 procvičujeme prostorovou orientaci podle obrázků v textu (nahoře, dole, vlevo, 

vpravo, nad, pod, vedle, za, před … před chalupou, za Karkulkou, vedle chalupy …) 

 domýšlíme s dětmi další situace a rozvíjíme jejich fantazii (např. Co mohla Karkulka 

najít v lese? – houby, rostliny, plodiny …; Koho mohla Karkulka v lese potkat? – 

zvířátka, myslivce …; Kdyby potkala myslivce, jak by pohádka pokračovala? …) 

 popisujeme pohádku podle dějových obrázků  
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Dějové obrázky: 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 pomůcky: čtvrtka, barvičky 

 kreslíme postavu – Karkulka (červený čepeček, červené šatičky), dbáme na proporce 

postavy, detaily obličeje 

 můžeme Karkulku sestavit z vystříhaných částí z barevného papíru a nalepit 

 doplňujeme kresbu vlka, košíku, kytičky … 

 lze dokreslit les 
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PRACOVNÍ LIST: matematická pregramotnost 

 vybarvi počet podle dané číslice v horní části listu (pouze páry)  a ve středové části 

 dopiš do řádky číslice 2, předepsanou číslici několikrát obtáhni 
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ČTVRTEK: 

SMYSLOVÁ HRA: 

Poznávání písmenka na začátku slova            

 pomůcky: obrázky pohádkových postav (pohádkové pexeso) 

 ukazujeme jednotlivé obrázky a děti určí první hlásku ve slově 

  

ROZUMOVÁ VÝCHOVA 

Jaké známe pohádkové postavy a pohádky? 

 pomůcky: pohádkové knížky, přiložený obrázek 

 dítě řekne libovolnou pohádkovou postavu, určuje dobro/zlo, rozeznává protiklady 

(velký/malý, chytrý/hloupý, bohatý/chudý, hezký/ošklivý, hodný/zlý …) 

 dítě jmenuje na přiloženém obrázku postavy a hádá, z které pohádky jsou 

 dítě jmenuje pohádku, kterou zná a řekne, o čem pohádka je 
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POHÁDKA:  

O POPELCE (veršovaná) 

 vysvětlíme rozdíl mezi veršovanou a klasickou pohádkou 

 pozorně posloucháme pohádku 

 všímáme si slov, která se rýmují (př. Stuhy – duhy, uklidí – nevidí …) 

 vymýšlíme rým na slova: košík, kost, muška, klíč, mýdlo, pes 

 

 

POHÁDKA: 

O POPELCE 

 

 Jaké pohádky O Popelce známe? (Tři oříšky pro Popelku – filmová pohádka, Popelka 

– klasická pohádka) 

 Kdo pomáhá Popelce? (holoubci, víla …) 

 Jaká je Popelka? (hodná, pracovitá, hezká …) 

 Jaké jsou sestry Popelky? (líné, zlé, pyšné …) 

 Kde Popelka pozná prince? (na plese) 

 Podle čeho princ Popelku hledá? (podle střevíčku) 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

Popelčin střevíček 

 pomůcky: čtvrtka, temperové (vodové) barvy, šablona střevíčku 

 na čtvrtku obkreslíme střevíček 

 rozvoj fantazie – malujeme na střevíček libovolné vzory, barvy, doplníme mašle, 

srdíčko … 

 možné polepit střevíček barevnými papírovými či látkovými odstřižky  

šablona střevíčku: 
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Kreativní nápad – střevíček lze polepit flitry 

 

 

 

CVIČENÍ S DĚTMI – JÓGA PRO DĚTI: 

 jógu cvičíme v pohodlném, nejlépe volném bavlněném oblečení, v ponožkách nebo naboso 

 nedržet děti dlouho v jógových pozicích 

 děti do žádného cviku nenutíme 

Cvičením jógy děti získávají: 

 osvojení správného držení těla 

 lepší koordinaci, rovnováhu  

 lepší soustředění 

Napodobujeme pohyb dle návodu 

 pomůcky: obrázky jógových pozic 

 dětem ukážeme obrázek a snažíme se ho napodobit dle vzoru 

 necháme děti zkusit napodobit pozici 

 poté ho předvedeme přesně dle návodu 

 zkusíme napodobit cca 3 pozice na každý den 
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Pracovní list: 

Matematická pregramotnost 

 vybarvi počet podle dané číslice v horní části listu (kde jsou trojice) i ve středové části 

 dopiš číslici 3 v celém řádku, několikrát obtáhni předepsanou číslici 
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PÁTEK: 

ŘÍKANKA: 

 rozvoj výslovnosti 

 rozvoj paměti 

 

 

Není drak jako drak”- J. Žáček 

„Draku, ty jsi vážně drak?“ 

„Hudry, hudry, je to tak!“ 

„A máš zuby dračí?“ 

„Mám dva, to mi stačí!“ 

„A co těmi zuby jíš?“ 

„Princezen mám plnou spíž!“ 

„Ach, ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový.“ 
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POHÁDKA: 

O kohoutkovi a slepičce 
 

 

Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na jadýrka a semínka. 

Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, bude se dělit na polovic". 

„Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se s 

kohoutkem o ně rozdělila. 

Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl ho sám celé sezobnout, aby 

slepička nevěděla. Ale jádro mu uvázlo v krčku. 

„Běž honem, slepičko, přines vody, sic umřu!" 

Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke studánce: 

„Studánko, dej vody mému kohoutkovi: 

 leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'. 
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Slepička běžela ke švadleně: 

„Švadlenko, dej šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 

leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!“ 

Švadlena řekla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky". 

Slepička běžela k ševci: 

„Ševče, dej střevíčky švadlence, 

švadlenka dá šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 

leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětiny". 

Slepička běžela ke svini: 

„Sviňko, dej ševci štětiny, 

švec dá střevíčky švadlence, 

švadlenka dá šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 

leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Svině řekla: „Nedám ti štětiny, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta". 

Slepička běžela k sladovníkovi: 
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„Sladovníku, dej svini mláta, 

svině dá ševci štětiny, 

švec dá střevíčky švadlence, 

švadlenka dá šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 

leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!" 

Slepička běžela ke krávě: 

„Kravičko, dej sladovníkovi smetany, 

sladovník dá svini mláta, 

svině dá ševci štětiny, 

švec dá střevíčky švadlence, 

švadlenka dá šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 

leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš z louky travičky". 

Slepička běžela k louce: 

„Louko, dej krávě travičky, 

kráva dá sladovníkovi smetany, 

sladovník dá svini mláta, 

svině dá ševci štětiny, 

švec dá střevíčky švadlence, 

švadlenka dá šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 
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leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky!" 

Slepička prosila: 

„Nebe, nebíčko! Dej louce rosičku, 

louka dá krávě travičku, 

kráva dá sladovníkovi smetanu, 

sladovník dá svini mláta, 

svině dá ševci štětiny. 

švec dá střevíčky švadlence, 

švadlenka dá šátek studánce, 

studánka dá vody mému kohoutkovi: 

leží tam v oboře, má nožky nahoře, 

bojím se, bojím, že umře!" 

Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva smetanu, 

sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka vodu. 

Slepička nabrala vodu do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo mu 

jadýrko dolů. Kohoutek vyskočil na nožky, zatřepal křídly a zakokrhal vesele: „Kykyryký!" 
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ÚKOLY: 

 Soustředěný poslech pohádky. 

 Kdo se smiloval nad kohoutkem? 

 Vyjmenuj, u koho prosila slepička o pomoc (studánka, švadlena …) 

 Co vše měla slepička přinést? (vodu, šátek …) 

 Vypravuj pohádku podle dějových obrázků. 

Dějové obrázky: 
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PROCVIČOVÁNÍ ČASOVÉ POSLOUPNOSTI: 
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Časová posloupnost:   

 Vytisknout obrázek, rozstříhat na dílky 

 Děti přiřazují trojici obrázků k sobě v časové posloupnosti 

 

Rozvoj znalostí: 

 Co ještě je ze dřeva? (stůl, skříň, postel …) 

 Jakou chuť má med? 

 Co děláme z mouky?  

 Co je z vlny? 

 

PÍSNIČKA: 

  

 

  

V písničce obměňujeme název písmene podle abecedy. 
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VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY: 

  

Moje kniha „Kohoutek a slepička“: 

 pomůcky: čtvrtka (barevná), nůžky, fixy, pastelky, kancelářské papíry 

 čtvrtku přehneme na ½ (bude tvořit desky knihy), na ½ přehneme kancelářské papíry 

 na vrchní stranu desek nakreslíme obrázek z pohádky – kohoutka a slepičku 

 dítě nakreslí na kancelářský papír obrázky z pohádky (jadýrko, studánku, šátek, 

střevíček, prasátko, korýtko, kravičku, travičku, mrak a déšť) 

 listy vlepíme nebo přišijeme (jehlou a nití, sešívačkou) do desek 

 vznikne kniha  

  

Pracovní list:  

Matematické pregramotnost 

 vybarvi v horní části pracovního listu pouze zvířátka s počtem 4 

 vybarvi správný počet v hlavní části pracovního listu 

 několikrát obtáhni číslici 4 a dopiš číslici do řádku 
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