
Z pohádky do pohádky  

aneb 

cestujeme za Rumcajsem 

Cíl: Seznámení dětí některými kreslenými pohádkami a jejich kreslenými hrdiny. 

Obeznámení, kde všude se můžeme s pohádkou setkat, najít, či vidět – kniha, 

divadlo, televize, pohádková galerie. Vést děti ke kladnému vztahu ke knize, 

rozvíjet fantazii a tvořivost. Umět se podělit o svoje zážitky a prožitky. 

Věková skupina: 2 – 3 roky 

Délka trvání projekt: 1 týden 

 

 Seznámení s kreslenými pohádkami a jejich postavami 

 Zhlédnutí některých kreslených pohádek 

 Prohlížení pohádkových knížek 

 Audio poslech pohádek 

 Četba z knih 

 Básničky a písničky s pohádkovou tematikou 

 

Princeznička na bále 

Princeznička na bále 

poztrácela korále. 

Její táta mocný král 

Honzíka si zavolal. 

Honzíku máš na mále, 

posbírej ty korále. 



Honza běžel na horu, 

vykopal tam bramborů. 

Vysypal je před krále, 

tady jsou ty korále. 

Větší už tam neměli, 

Prý je snědli v neděli. 

 

 

Perníková chaloupka 

Odkud ten náš holub letí? 

Letím z lesa, milé děti,  

vrkú, vrkú,vrkú. 

 

Cos tam viděl holoubku? 

Perníkovou chaloupku 

u černého smrku. 

 

Viděls také Mařenku? 

Jakpak by ne, holemku! 

Viděl jsem ji s Jeníkem,  

krmili se perníkem. 

 

A když z okna na zahradu 

vystrčila bába bradu, 

nebáli se holenku? 

Kdepak! 



Zamkli chaloupku na cukrový klíč 

a už byli pryč. 

 

 

 

 



 

 

 

 Četba pohádky z knihy „Rumcajs“ 

 Malovaní čepice pro Rumcajse 

 Exkurze do knihovny a knihkupectví 

 Seznámení dětí s půjčováním knih, jak s nimi zacházet 

 

 



 

 

 

 

Pohádkový den 

 Děti převlečeny za pohádkové postavy 

 Přehlídka kostýmů – pojmenování, kdo je jaká postava a z které pohádky 

 Rákosníček a jeho hvězdy – hra na procvičování prostorové orientace, 

barev, počítání hvězdiček, kooperace dětí 

 



 
 

 

 
 

 

 „Cestičky“ – hra procvičování barev, prostorovou orientaci a reakci na 

signál. Děti přebíhají barevné cestičky na smluvený signál a učitelkou 

danou barvu 

 Židličkovaná – hra na postřeh, prostorovou orientaci a zvukový signál 

 



 

 

 

 

 Návštěva divadla – seznámení s prostory divadla – jeviště, hlediště, balkón, 

šatny herců, co je opona – názorná ukázka zatahování opony 

 Divadlem děti provázel „Kašpárek“, který dětem i přečetl pohádku „Jak 

pejsek s kočičkou pekli dort“ 



 

 

 

 

 

Výlet za Rumcajsem 
 

 Výlet autobusem do města Jičína 

 Návštěva Rumcajsova muzea – pohyblivé postavy – děti si mohly sami 

pohybovat postavami a kulisami z pohádky, procvičováni jemné i hrubé 

motoriky 



      

 

 

 Prohlídka kostela sv. Jakuba Většího 

 Návštěva Rumcajsovy ševcovny 

 Zde se děti seznámily s pojmem ševcovna, co to je - místo  kde Rumcajs žil 

než se stal loupežníkem 

 

 

 



 Děti si zde také vyzkoušely mechanické hračky a seznámily se s koloběhem 

vody 

 

 

 

 

 

 Vyprávěni zážitků z výletu – kde jsme byli, co jsme viděli…. 

 Skládání obrázku s Rumcajsem, Mankou a Cipískem 



 Lepení obrázku – práce s lepidlem 

 Hledání a k sobě přiřazování pohádkových postaviček 

 

 

 

 

  

 

 



Závěr: Děti se seznámily s kreslenými pohádkami a jejich hrdiny. Měly 

možnost nahlédnout do zákulisí divadla za doprovodu Kašpárka a tak se 

alespoň na chvíli dostat do pohádkového světa. Návštěvou knihkupectví a 

knihovny zjistily, kde se knihy kupují anebo že se mohou knížky jen 

zapůjčit. Na výletě za Rumcajsem jsme se opět dostali do říše pohádek. 

Děti rozvíjely svoji fantazii, hrubou i jemnou motoriku, snažily se 

orientovat v cizím prostředí a postarat se o své věci. Vyprávěly si zážitky 

z pohádkového dne i výletu. Naučily se, si vzájemně pomáhat a být 

ohleduplní k druhým.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


