
           Z pohádky do pohádky

 

         Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

Cíle projektu: 

Seznámit děti se světem pohádek 

Rozpoznat dobro a zlo  

Procvičovat řečové a jazykové dovednosti, paměť, pozornost, 

fantazii  

Délka projektu: 1 týden 

Očekávané výstupy:  

 Provést jednoduchý pohyb podle vzoru při cvičení 

s dřevěnými tyčemi ve dvojicích 

 Tvořivě pracovat se stavebnicemi – stavění hradů, domečků  

 Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám (Sněhurka si 

vzala otrávené jablko od neznámé stařeny) 



 Soustředěně vyslechnout pohádku, reagovat na otázky 

 Určit hlásku na začátku i na konci slova, jmenovat 

zdrobněliny 

 Dramatizovat pohádku 

 Procvičit počet do sedmi, chápat, že číslovka označuje počet 

 Uvědomovat si vztahy mezi lidmi (vztahy v pohádkách) 

 Rozlišovat nespravedlnost, vnímat lež 

 Umět pojmenovat povahové vlastnosti pohádkových hrdinů 

 Procvičit souvislý řečový projev při vyprávění pohádky podle 

obrázků 

 Projevit zájem o knížky, vědět, jak se o ně starat 

 Zacházet šetrně s vlastními i cizími knížkami (vytvoření 

knihovny) 

 

 Poslech pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, následně děti 

odpovídaly na otázky, jmenovaly vlastnosti postav z pohádky 

 Poslechly si jinou verzi pohádky z CD před odpol. odpočinkem 

 Další den si pohádku znovu „četly“ formou čtení s obrázky 

 Další formou bylo vlastní vyprávění dětí pohádky podle 

obrázků, což činí některým dětem nemalé problémy, 

procvičily souvislé vyprávění a mluvu ve větách 

 Poslední den (pátek) si pohádku zahrály v krásných 

kostýmech 

 Celý týden procvičovaly gymnastiku mluvidel před „kouzelným 

královniným zrcadlem“ 

 Vyrobily si svoje kouzelné zrcadlo ze čtvrtky a alobalu 

 Kreslily a malovaly pohádkové postavy 

 Navlékaly korálky pro Sněhurku 

 Určovaly rozdíly mezi dvěma obrázky 

 Procvičily hod horním obloukem při házení na trpaslíka 

 Procvičily zdrobněliny (trpaslík je malý, má vše malé – čepice 

x čepička, bota x botička…) 



 Tvořily hrady z cihliček, dřev. kostek a jiných stavebnic 

 Zapamatovaly si jména sedmi trpaslíků, určovaly hlásku na 

začátku i na konci slova 

 Pantomima – předveď podle čeho má trpaslík jméno 

 Hrály pohybové hry „Trpaslík ztratil čepičku“, „Trpaslík 

řekl“, hod kroužkem na cíl (prstýnek Sněhurce) 

 Cvičily ve dvojicích s dřevěnými tyčemi – trpaslíci si hrají 

 Poslech a cvičení s hudbou – CD Písničky z pohádek 

 Přiřazovaly číslici k odpovídajícímu počtu (Najdi trpaslíka) 

 Pracovní listy – grafomotorika + geom. tvary, přiřazování 

číslice k odpovídajícímu počtu, který obrázek bude 

následovat, hláska na začátku slova 

 Návštěva knihkupectví, knihovny, Jiráskova divadla 

 Děti se dozvěděly o tom, jak kniha vzniká, jak se ke 

knížkám máme správně chovat 

 Společná práce – malování Sněhurčina hradu 

 

 

 

                      Vyprávění podle obrázků                      Výroba kouzelného zrcadla 

 



 

              Kouzelné zrcadlo – gymnastika mluvidel podle vzoru 

 

 

Děti měly za úkol přinést si z domova pohádkovou knihu, společně jsme si 

z těchto knih vytvořili KNIHOVNU, funkci knihovníka dostala Simonka a děti 

měly možnost celý týden si knížky v naší knihovně půjčovat, prohlížet a povídat si 

u nich, pověděli jsme si, jak se správně ke knížkám chovat, jak se o ně starat 

 

Děti tvořily hrady z cihliček, dřevěných kostek a dalších stavebnic a také si jako 

společnou práci namalovaly Sněhurčin hrad na velký arch balicího papíru, který 

jsme potom použili jako kulisu k dramatizaci pohádky 



 

 

 

 Pracovní listy: grafomotorika, logická posloupnost, který geometrický tvar 

a který obrázek jablíčka bude následovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznávání číslic do sedmi (sedm trpaslíků) – přiřadit číslici 

k odpovídajícímu počtu 

 Na dalším pracovním listu měly děti vybarvit všechny obrázky začínající 

hláskou „T“ 

 

 



 

 

 



 

Děti navštívily knihovnu v Novém Bydžově, paní knihovnice jim přečetla pohádku, 

prohlédly si prostory a dozvěděly se o správném vztahu ke knihám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také se byly podívat v místním knihkupectví, dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi 

knihovnou a knihkupectvím 



 

 

 

                                

Dramatizace Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

 



 

 

 Ve hře „Najdi trpaslíky“ děti hledaly po třídě poschovávané kartičky 

s trpaslíky podle číslice, kterou měly na další kartičce v ruce – přiřazovaly 

číslici k odpovídajícímu počtu trpaslíků 

 

 Ke konci týdne měly další úkol – prohlédnout si rozvěšené obrázky a 

poznat, z kterých pohádek jsou, jmenovat hlavní hrdiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Děti malovaly obrázky z pohádek 



 

                               Na závěr dostaly všechny děti diplom: 

                „Mám rád(a) knížky a vím, jak se o ně starat“ 

 

                                Přišli domů trpaslíci, koukají se po světnici. 

                                Kdo mi ustlal postýlku? 

                                Kdo mi vypral košilku? 

                                Kdo mi umyl misku, lžičku? 

                                Kdo navařil polívčičku? 

                                Kdo nám tady uklidil? 

                                Ani smítko nevidím. 

                                Já Sněhurka, já to byla,  

                                Já jsem v lese zabloudila. 

                                Máme doma pomocnici, uklidila ve světnici, 

                                tralala, tralala, uvařila, vyprala! 


