
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Milé děti, vydejte se s námi do světa pohádek, kde dobro vítězí nad zlem a zlo bývá často 
potrestáno. Začneme pohádkou, ve které se v lese ztratily dvě děti. Už víte, jaká pohádka nás 
čeká?

O perníkové chaloupce

Byla jednou jedna chaloupka. V chaloupce bydlel dřevorubec se svými dětmi - Jeníčkem a 
Mařenkou. A že děti byly moc hodné, vzal je tatínek jednoho dne s sebou do lesa na borůvky. 
Zatímco tatínek se věnoval své práci, Jeníček s Mařenkou sbírali krásné fialové borůvky. Sbírali a 
sbírali, šli dál a dál do lesa. Fialové borůvky zářily celým lesem.
Děti už dávno měly lahodných borůvek plné džbánky i plná bříška. Na jednom lesním paloučku si 
proto lehly a usnuly. Vzbudily se až za tmy. Marně hledaly a volaly tatínka. Ztratily se v hlubokém 
lese.
Děti v temném lese přepadl strach. Chtěly se dostat domů, jenže nevěděly jak. Tu Jeníčka napadlo 
vylézt na strom a podívat se kolem. A skutečně se podařilo. Jeníček v dáli uviděl světýlko. To je 
dovedlo až k nádherné chaloupce. Chaloupka byla celá z perníku, zdobil ji marcipán, čokoláda, 
cukrkandl a všemožné pochoutky. Dětem se hned začaly sbíhat sliny.
Jeníček vylezl na střechu, aby pro sebe i pro Mařenku vyloupl kousek perníku. Jen to zkusil, už z 
chaloupky vylezla stará ježibaba a spustila: ,,Kdopak mi to tady loupe perníček?" ,,To nic, to jen 
větříček," zašeptal Jeníček.
Baba zase zmizela v chaloupce, ale jen co Jeníček utrhl kus perníčku, už tam byla znova. Jeníček se
lekl a padl babizně rovnou do náruče. Ta v mžiku chytla i Mařenku a děti odvlekla do své 
chaloupky.
Chaloupka zevnitř nebyla zdaleka tak krásná jako zvenku. Ježibaba děti zavřela do klece. Sladkostí 
jim dopřávala velkou měrou, ale jenom proto, aby pěkně tloustly. Sama si totiž na dětech chtěla 
pochutnat.
A přišel den, kdy děti byly řádně vypasené. Baba se těšila, že si je konečně upeče. Vytáhla lopatu a 
poručila dětem, aby si na ní sedly. První byla na řadě Mařenka, ale ta vymyslela na zlou babu lest. 
Když po ní ježibaba chtěla, aby nasedla na lopatu, dělala hloupou: ,,Nikdy jsem na lopatě neseděla. 
Vždyť já vůbec nevím, jak na to." Ježibaba se rozhodla, že jim to předvede.
,,Tak se dobře dívejte, jak se na lopatě sedí," zavřískala baba. Jen co sedla na lopatu, Mařenka s 
Jeníčkem ji pohotově hodily do pece a zavřely
dvířka. Tak čarodějnice doplatila na to, že chtěla
z dětí udělat pečínku. Nakonec se upekla sama.
Děti mohly domů!
Tatínek své děti každý den po lese hledal.
Procházel ho křížem krážem, aby se s dětmi
shledal. A to se povedlo! Když děti vyběhly z
perníkové chaloupky do lesa, brzy na tatínka
narazily. Celí šťastní se zase všichni vrátili do své
chaloupky u lesa. A vůbec nevadilo, že nebyla z
perníku. 



Poslouchaly jste pohádku pozorně? Jestli ano, určitě dokážete odpovědět na tyto otázky:

• Copak děti sbíraly v lese?
• Jaké sladkosti, kromě perníku, zdobily chaloupku?
• Kdo bydlel v chaloupce?
• Kam zavřela ježibaba děti?
• Jakou lest vymyslela Mařenka na ježibabu?
• Vrátily se děti v pořádku domů?

Krátké a dlouhé slabiky ve slovech - slova vytleskejte (klademe důraz na krátké a dlouhé slabiky)

např.:  Je-ní-ček  . | . ,  Ma-řen-ka  …,  ta-tí-nek  . | .



Obrázkové čtení – zahrajte si na čtenáře – maminka zná písmenka a vy poznáte obrázky

Tuto písničku všichni známe – ve školce si ji rádi zpíváme. Naučte ji i maminku...



Úkol k vytisknutí: Obrázek rozstříhejte dle čar na čtverečky a poté dle časové posloupnosti
nalepte 



Úkol k vytisknutí: Kdo z dětí dojde k perníkové chaloupce a kdo domů k tatínkovi?



Úkol k vytisknutí: Perníkové chaloupce opadaly perníčky – pomůžeš je dokreslit?



Úkol k vytisknutí: Jeníček s Mařenkou upekli perníčky – pomůžete jim je obtáhnout a dle
vlastní fantazie ozdobit? Tvary, které znáte, pojmenujte.



Jak se jmenuje pohádka, ve které nosila holčička červenou čepičku? 

O Červené Karkulce

Kdysi dávno žilo jedno děvčátko, a to dostalo od babičky červený čepeček. Děvčátko čepičku moc 
rádo nosilo, a tak holčičce začali všichni říkat Červená karkulka. Jednou měla její babička svátek, a 
tak maminka Karkulce nachystala košíček plný dárků a Karkulka se za babičkou vypravila. 
Maminka Karkulku při odchodu nabádala, aby se s nikým nevybavovala, v lese nezastavovala a šla 
rovnou k babičce. Děvčátko ji příliš neposlouchalo a vydalo se lesem za babičkou. Jakmile 
Karkulka uviděla rozkvetlé lesní kytičky, napadlo ji, že by mohla babičce nějaké natrhat. V 
hlubokém lese žil ale také zlý vlk, který už Karkulku dlouhou chvíli zpoza stromů sledoval a nyní 
na Karkulku promluvil: „Kampak jdeš, Karkulko?“ Karkulka se nejprve lekla, ale protože vlka 
nikdy ještě neviděla, myslela si, že je to pes a povídá: „Jdu za babičkou, má dneska svátek. Nesu jí 
v košíčku bábovku, malinovou šťávu a natrhala jsem jí kytičky.“

„A kde bydlí babička?“ olízl se mlsně vlk.

„Bydlí tady v chaloupce za lesem,“ ukázalo děvčátko.

Když to vlk uslyšel, na nic nečekal, rozloučil se s Karkulkou a
už klepe babičce na dveře chaloupky.

„Kdo pak to je?“ ptá se babička.

„To jsem já, babičko, tvoje Karkulka“ povídá vlk tenkým
hláskem.

Babička tedy vlkovi otevře, vlk vtrhne do chaloupky a
babičku spolkne. Potom si nasadí její brýle a velký bílý čepec
a lehne si do postele. Karkulka mezi tím doběhne k chaloupce a už ťuká na dveře. Karkulce se zdá 
hned babiččin hlas zvláštní, ale vejde do chaloupky a jde

přímo k posteli, kde leží vlk. „Babičko, ty máš nějaké velké oči,“ povídá překvapeně Karkulka.

„To abych tě lépe viděla,“ odpoví vlk.

„Babičko, ty máš ale velké uši.“

„To abych tě lépe slyšela.“

„A babičko, ty máš nějakou velkou pusu.“

„To abych tě mohl lépe sníst,“ vykřikl vlk, odhodil peřinu a milou Karkulku spolkl. Potom sebou 

praštil do postele a usnul. Naštěstí šel kolem chaloupky myslivec, který slyšel, jak vlk v posteli 
chrápe. Hned pochopil, co se stalo, vběhl do chaloupky, rozpáral vlkovi břicho a z něj vyskočila 
Karkulka a za ní babička, obě živé a zdravé.

Myslivec vlkovi do břicha naházel kamení a břicho zašil. Když se vlk vzbudil, kamení ho tuze 
tížilo, tak se chtěl jít napít vody do studně. Ale že byl příliš těžký, nahnul se víc a do studny spadl. 
Potom už ho nikdy nikdo neviděl a babička s vnučkou a s myslivcem si užila svůj sváteční den. 
Společně se najedli bábovky, vypili malinovou šťávu a byli šťastní, že vše dobře dopadlo.



Pozorně si prohlédněte obrázek a odpovězte na
otázky:

• Je Karkulka smutná x veselá?

• Jde Karkulka k babičce x od babičky?

• Jde Karkulka směrem vpřed x vzad?

• Myslíš, že je na obrázku léto x zima?

• Co nese Karkulka v košíčku?

• Nese Karkulka košíček v levé x v pravé ruce?

• Co je na obrázku za Karkulkou?

• Co má Karkulka na hlavě?

Procvičte si s Karkulkou rty a jazýček – zkuste to jako ona:

Můžete se podívat se na krátkou hudební pohádku:
Štístko a Poupěnka - Červená Karkulka - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=p%C3%ADsni%C4%8Dka+karkulka&docid=608018411701930156&mid=B4FF068DDDF795EE556BB4FF068DDDF795EE556B&view=detail&FORM=VIRE


Pokud chcete, vyrobte si vlka – vystřihněte si předlohu a na ni nalepte natrhaný papír – 
novinový nebo jakýkoli jiný, který doma máte



 Podaří se vám k sobě přiřadit dva
úplně stejné obrázky (velikosti)?

Poznáte, který obrázek v řadě je
odlišný?



Úkol k vytisknutí: Přiřaďte číslice ke správnému počtu obrázků (pokud nepoznáte číslice, 
rodiče vám určitě rádi poradí)



Povinný úkol: Tématická kresba -  do sešitu s domácími úkoly nakreslete Červenou Karkulku

Pokud si chcete zahrát divadýlko – můžete si vytisknout, vystřihnout a vybarvit prstové
loutky
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