
Projektový den 7. 3. 2017 

‘‘Čteme dětem pohádky‘‘ 

 

Cílem je: 

1. Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu. 

2. Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějších zaměření, být 

ostatním partnerem. 

3. Sledovat a vyprávět pohádku, příběh. 

4. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, 

všímat si (nového, změněného, chybějícího). 

5. Ovládat duchové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. 

 

‘‘ČERVENÁ KARKULKA‘‘ 

    

 

 



                 

 Soustředěný poslech pohádky, záměrem je ukázat rodičům, jak lze 

pracovat dále s pohádkou a rozvíjet pomocí ní děti ve všech výchovných 

stránkách 

Úkoly, které při pohádce plníme: 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA A ROZVÍJENÍ POZNÁNÍ 

 Posloupnost pohádky – skládání pohádky na kostičkách a vyprávění 

pohádky svými slovy 

 



    

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 Vybarvování obrázků společnými silami, správné držení pastelek 

           

 



ROZVÍJENÍ POZNÁNÍ 

 Rozeznávání stínů obrázků zvířátek 

  

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

 ‘‘Vyrob si své puzzle Červené Karkulky‘‘ 

 Společnými silami vybarvení obrázků, odstřižení rámečku, rozstříhání dle 

čar, sestavení obrázků, nalepení na čistý papír velikost A4 

   

 



ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY RUKY A PRACOVNÍ VÝCHOVA 

 Stavíme a vyrábíme z tvárného písku bábovky 

         

 

 

 



VĚDOMOSTNÍ TEST 

 Úkolem je správně zodpovědět otázky týkající se pohádky výběrem ze 
čtyř nabídnutých odpovědí 

   

        

 

SMYSLOVÁ HRA 

 ‘‘Poznáš, co měla Karkulka v košíčku?‘‘ 

 Rozeznávání různých pochutin dle smyslů, chuť a čich 

 



 

 

 

HUDEBNÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 

 Využití písně Červená Karkulka – Tři bratři 

 Tanec s barevným padákem 

 



                                               

 

 

 

                                                     

 

 



ZÁVĚR:  

 Rozloučení s rodiči a dětmi 

 Pochutnávání si na upečené bábovce 

                     

 

Slova k písni Červená Karkulka 

Dobrý den ptáčkové, 

dobrý den lese. 

Ráno je takové 

překrásné, že se 

zpívat chce hlasitě 

lidem i kosům, 

pavouci na sítě 

navlékli rosu. 

Dobrý den panenko, 

dobrý den panenko, 

jakpak ti říkají, 

jakpak ti říkají? 

Les je tu hluboký, 

les je tu hluboký, 

zůstávej při kraji, 

zůstávej při kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

Že jsem takhle zbarvená, 

říkají mi Červená. 

Karkulka červená, 

že jsem takhle zbarvená, 

že jsem takhle zbarvená. 

 

Dobrý den karkulko, 

dobrý den karkulko, 

hezky ti říkají, 

hezky ti říkají? 

Les je tu hluboký, 

les je tu hluboký, 

zůstávej při kraji, 

zůstávej při kraji. 

 

Proč mi všichni říkají, 

že mám zůstat při kraji? 

Vždyť touhle pěšinkou 

chodila jsem s maminkou, 

chodila jsem s maminkou. 


