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O ČERVENÉ KARKULCE
(společně čteme text, děti doplňují děj dle obr.)

V domečku nedaleko             bydlela holčička 

Karkulka se svou         . Maminka připravila Karkulce       

           a oznámila jí, že        slaví svátek.         se při-

pravila na cestu za        .    Karkulce vysvětlila, 

aby se nikde v             nezdržovala, protože zde také 

může číhat       . Sotva Karkulka vstoupila do ,

ozval se blízko ní hlas         . Vlk zjistil, že Karkulka jde

za         . Vlka napadlo, že by snadno mohl sníst 

i         .       běžel zkratkou a za chvíli stál před         . 

Babička ležela v             a        nepoznala. Než se          

        stačila rozhlédnout,        ji spolknul. Spokojený
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Poté, co vlk spolknul babičku i Karkulku, lehl si do postele a usnul. Poznáš, 
komu co patří a nač to slouží?

꘎ Brýle

꘎ Pantofl e

꘎ Čepička

꘎ Páskové boty

꘎ Láhev vína

꘎ Košík

꘎ Šátek

꘎ Zástěra

꘎ Peřina

Prohlédni si obrázek. Najdeš zde věci na kartičkách? Věci, které najdeš, za- 
kroužkuj zelenou pastelkou přímo do obrázku. 

Věci pojmenuj, vytleskej po slabikách, za každé tlesknutí vymaluj puntík.
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Na dvorečku u chaloupky bydlela různá domácí zvířátka.

꘎ Vyjmenuj alespoň 3 zvířátka, která mají dvě nohy.
꘎ Vyjmenuj alespoň 3 zvířátka, která mají čtyři nohy.
꘎ Vyjmenuj alespoň 3 zvířátka, která bydlí v lese.
꘎ Řekni, kdo snáší vajíčka, kdo hlídá dům, kdo kokrhá?

Prohlédni si obrázek a vyjmenuj všechna zvířátka, která zde vidíš. Slova vytle-
skej, za každé tlesknutí vymaluj v řádku jeden puntík.

V obrázku najdi a červeně zakroužkuj všechna kuřata. Pojmenuj ostatní zvířátka.
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Dědeček s babičkou pochytali nezbedné lištičky do pytle, protože dokázali 
společně lišku přelstít.

꘎ Řekni, jak dědeček s babičkou vylákali lišku s liščaty z nory.
꘎ Víš, co znamená, když se řekne, že někdo je chytrý jako liška?

Poslechni si říkanku o lišce. Zkus ji stejně zopakovat. Dokážeš si ji zapamato-
vat? Říkej, střídavě pískej a tleskej rukama.

SEDÍ LIŠKA POD DUBEM,
MÁ PÍŠŤALKU A BUBEN.
NA PÍŠŤALKU PÍSKÁ
A NA BUBEN TŘÍSKÁ. (lidová)

Vymaluj pytle s liškami podle návodu v okénkách.
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Na lesním palouku začaly děti sbírat jahody.

꘎ Jakou mají jahody chuť a barvu, když jsou zralé?
꘎ Co ještě v lese na palouku můžeme najít k snědku?

Rozhodni, zda se jedná o ovoce, nebo zeleninu:

꘎ Jahoda
꘎ Malina

꘎ Borůvka
꘎ Hruška

꘎ Mrkev
꘎ Brambora

꘎ Jablko
꘎ Rajče

Prohlédni si, kolik jahod děti nasbíraly. Vymaluj hrnečky dle počtu jahod 
a nápovědy v okénkách.
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Jeníčka ježibaba zavírala do chlívku, kde ho celý den krmila sladkostmi, aby 
Jeníček ztloustl. Mařenka musela pracovat a uklízet.

 ꘎ Řekni, jaké jídlo bychom měli jíst jen občas, abychom byli zdraví.
 ꘎ Myslíš, že Jeníčkovi sladkosti chutnaly?
 ꘎ Pomáháš rodičům doma? Povídej, jak pomáháš.

Prohlédni si pečlivě obrázky. Spodní a horní obrázek se liší.

Na spodním obrázku chybí 10 věcí a předmětů. Na horním obrázku červenou 
pastelkou zakroužkuj věci, které dole chybí. Na dolním obrázku nakresli zelené 
puntíky na místo, kde věc chybí.
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V pohádce O perníkové chaloupce nakonec cestu domů našli i Jeníček s Mařen-
kou. Zamysli se nad pohádkou a odpověz na tyto otázky:

꘎ Co by se stalo v pohádce jinak, kdyby Jeníček neloupal perníček?
꘎ Co by se stalo v pohádce jinak, kdyby děti nevymyslely na ježibabu lest?
꘎ Ježibaba se chovala špatně. A co Jeníček s Mařenkou? Udělali vždy vše správně?
꘎ Co by si měl zapamatovat každý, kdo se venku ztratil svým rodičům?

Podívej se na obrázky z pohádky O perníkové chaloupce. Je děj pohádky správný? 
Rozhodni o správném pořadí tak, že vymaluješ správný počet puntíků pod obráz-
kem pastelkami. Např. první obrázek z pohádky má vymalovaný 1 puntík. Zkus 
pohádku vyprávět.


