
NÁPADNÍK AKTIVIT 3 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

 

Ahoj děti!  

 

Připravili jsme pro Vás nápadník na téma pohádky. Věříme, že si užijete pohádkovou zábavu a 

poté se již sejdeme ve školce ☺  

 

Do pohádkového světa nás zavede skřítek Sazenička ☺  

 

 

 

Pomůcky - Pšenice/ Ječmen, punčocha, hlína, mistička, provázek, lihový fix/ pohyblivé oči 

(nebo knoflíky) 

Postup - Punčochu si ustřihněte, dejte hlínu do půlky punčochy a posypte ječmenem či pšenicí, 

poté dosypte hlínou, na konci punčochu uvázat. V půlce uchopte kousek punčochy s hlínou 

a uvažte, vznikne Vám nos. Pomocí lihového fixu dokreslete oči, pokud máte nalepovací oči, 

nebo knoflíky, můžete nalepit. Položte do mističky nebo na talířek a pravidelně zalévejte ☺ 

 

→Až budete mít skřítka Sazeničku hotového, můžete se pustit do dalších pohádkových úkolů  

 

ÚKOL pro tento týden 15. – 19. 3. 2021 

Hledání kešky - V aplikaci Naše MŠ se na každý den dozvíte indicie, kde bude keška ukrytá.  

Pravidla: Do pouzdra od kinder vajíčka bude ukrytý poklad - malá drobnost, která bude 

schovaná na nějakém místě v Jenišovicích, vy budete mít za úkol kešku najít a ukrytou 

maličkost si vzít a vyměnit za Vaší připravenou drobnost. Každý den bude keška ukrytá na 

jiném místě, vždy se indicie dozvíte včas. ☺ 



Znáš dobře pohádky? Ověř si to na pohádkových hádankách ☺ 

 

 

1) Kolik trpaslíků je v pohádce o Sněhurce? 

a) 8 

b) 3 

c) 7 

d) 12 

 

2) Kdo je hlavním nepřítelem Šmoulů? 

a) Taťka Šmoula 

b) Shrek 

c) Ježibaba 

d) Gargamel 

 

3) Která princezna ztratila střevíček? 

a) Locika 

b) Popelka 

c) Fiona 

d) Růženka 

 

4) Kdo si chtěl ušít kalhotky s kapsami? 

a) Bob 

b) Ferda mravenec 

c) Krteček 

d) Budulínek 

 

 

5) Jak se jmenují králíci, kteří cestují v klobouku? 

a) Ferda a Tonda 

b) Bob a Bobek 

c) Honza a Pepa 

d) Shrek a Krasoň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Kdo loupal perníček z perníkové chaloupky? 

a) Fiona a Locika 

b) Růženka a Popelka 

c) Mařenka a Jeníček 

d) Kačenka a Violka 

 

 

 

 

7) Jak se jmenoval chlapeček, kterého unesla liška? 

a) Filípek 

b) Honzíček 

c) Budulínek 

d) Smolíček 

 

8) Červená Karkulka šla přes? 

a) Pole 

b) Les 

c) Město 

d) Vesnici 

 

 

9) Tři prasátka stavěla domeček z? 

a) Papír, cihla, seno 

b) Deka, stan, dřevo 

c) Kameny, dřevo, palety 

d) Seno, dřevo a cihly  

 

10)  Kdo vše tahal velkou řepu? 

a) Strejda, teta, vnuk, králík, kočka, mravenec 

b) Maminka, tatínek, dcera, pes, kočka, křeček 

c) Dědeček, babička, vnučka, pes, kočka, myš 

d) Maminka, tety, syn, kočka, had, cvrček 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



→ Rozpoznáš i tuto hádanku? 

 

 

→ Nakresli svojí oblíbenou pohádku. Popiš v celých větách, co se ti na pohádce líbí, jaké tam 

jsou postavy a o čem Tvoje oblíbená pohádka je.  

 

  



→Pohádky venku 

→ Obkreslení stínů a vyprávění pohádky - připravte si papíry A4, které k sobě slepíte a uděláte 

z nich dlouhý pruh, s sebou také pastelky a zvířátka, pohádkové postavy, to co doma máte za 

figurky. Až venku vysvitne sluníčko, položte slepený pruh papíru na zem a postavičky postavte 

tak, aby Vám dělaly na papír stín, ten poté obkreslete, vybarvěte a vymyslete pohádku ☺ 

→Krtičina pro Krtečka - z hlíny vytvořte krtičinu pro Krtečka a z klacíků domečky pro jeho 

kamarády 

→ Ze šišek a přírodnin postavit hrad pro princeznu 

→ Perníková chaloupka 

Vydejte se do lesa a zkuste si zahrát pohádku o perníkové chaloupce 

→Popelka 

Zahrajte si na Popelku, která utíkala ze zámku- vytvořte start a cíl a udělejte závody, která 

Popelka bude rychlejší ☺ 

→ Hrnečku, vař! - Děti najdou venku klacek, díky kterému budou vařit kaši. Klackem dělejte 

velké spirálky do písku či hlíny 

→ Pejsek a kočička- Najděte větev, za kterou se můžete pověsit, jako pejsek a kočička. Udělejte 

závody, kdo zvládne vyset déle.  

→Hry na doma i venku: 

→Popelka a princ 

 

Básnička: 

Maličký střevíček na schodech leží, 

ze zámku ke stáji dívenka běží. 

Na koně vyskočí a pádí k lesu, 

princ za ní vybíhá, utíká z plesu. 

 

Nachází střevíček, dívenku hledá. 

„Která ho obuje, bude má žena!“ 

Střevíček zkusily malá i velká, 

ta, které však padnul, byla Popelka.  

 



Popis hry: 

Dítěti, které představuje prince, zavážeme oči. Popelka stojí někde v prostoru a snaží se prince 

pomocí hlasových povelů přivolat až k sobě. Na dráze mohou být překážky, aby to měla dvojice 

složitější. Hru pak můžeme ztížit tím, že Popelka nesmí navádět prince pomocí povelů doprava, 

doleva, rovně apod., ale pouze pomocí předem domluvených jiných povelů, například barev.  

→ Karkulka a čepička 

Hra stejná jako čáp ztratil čepičku, ale tentokrát budeme říkat: Karkulka ztratila čepičku, jakou 

měla barvičku? Barvu, barvičku červenou/ modrou/ zelenou- barvy volíte dle fantazie a děti 

musí najít věc, která má určitou barvu 

→ Popelka- do misky nasypte korálky, čočku či rýži a přendávejte pomocí pinzety do druhé 

misky. Můžete zkusit závod, kdo přendá rychleji ☺ 

→ Zlatovláska- Na klacík přivažte bavlnku, provázek či cokoliv doma podobného najdete, na 

konec provázku přivažte bonbon, čokoládu nebo jakoukoliv odměnu. Děti mají poté za úkol 

motat provázek na klacek, jako předeno, až se dostanou k pokladu. ☺ 

→ Pinnochio – Namalujte si hlavu Pinnochia a pomocí kostek mu postavte nos, opět můžete 

závodit, kdo postaví větší nos 

 

 

→ Pohybová činnost: 

→Protažení s Karkulkou 

Na palouku v bodláčí, (roztáhnout ruce, naznačení velkého prostranství palouku)  

leží vlk a kouří lulku. (lehnout si na záda) 



 Honem vyskoč chlupáči, (z lehu vyskočit) 

 dej si pozor na Karkulku. (ruce k ústům a výstražně zašeptat)  

Ona chodí do džuda, (zaboxovat) 

 každé ráno vzpírá činku, (ruce nad hlavu, drží velkou činku a několik dřepů jako při vzpírání) 

čeká tě jen ostuda, (ruce v bok) 

 vypráší ti kožich, synku. (chaotické pobíhání) 

→ Překážková dráha pro čarodějnici- Vytvořte překážkovou dráhu, kterou budete zdolávat na 

koštěti 

→ Rozcvička jako Bob a Bobek- zkuste cvičit, jako cvičí v každé pohádce Bob a Bobek, další 

cviky můžete vymyslet dle fantazie. Bob bude předcvičovat a Bobek napodobovat 

https://www.youtube.com/watch?v=4G_YXo1Igyc 

→ Tanec princezen a rytířů- na pohádkové písničky si udělejte doma královský bál, 

nezapomeňte se krásně ustrojit a dozdobit ☺ 

→ Nápodoba pohádkových zvířátek- medvídek Pú- kolíbeme se ze strany na stranu jako 

medvěd, žabička od krtečka- skok jako žába, liška, utíkáme po čtyřech pro Budulínka, ježek od 

Krtka- dupeme jako ježek, slon Dumbo- uděláme pomocí rukou chobot a jiná zvířátka, které 

Vás napadnou.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=4G_YXo1Igyc


→ Výtvarné činnosti 

→Rákosníček 

Pomůcky- připravte si toaletní ruličku, zelený papír, nůžky, lepidlo a pastelky 

Postup- Naměřte si papír, podle toaletní ruličky tak, abyste ruličku papírem celou pokryli. 

Lepidlem potřete toaletní ruličku, nalepte papír. Poté nakreslete a vystřihněte hlavu Rákosníčka, 

kterou poté přilepte na ruličku. Z papíru vystřihněte také ruce a nalepte. Můžete vytvořit i 

rybník pro Rákosníčka. 

 

→Koblížek ze slaného těsta 

K výrobě slaného těsta budete potřebovat: 

2 sklenice hladké mouky 

3/4 sklenice studené vody 

1 sklenici soli 

 

Z těsta vytvořte koblížky, které po ztuhnutí natřete hnědou/ oranžovou barvou. Pokud máte 

potravinářské barvivo, můžete přidat do těsta. ☺ 



→ Večerníček 

Vyrobte si čepičku, kterou má i večerníček. Poté se dnes nezapomeňte kouknout na Večerníček 

a zazpívat si: 

https://www.youtube.com/watch?v=n_o3i5H-fLc 

 

 

https://lipanek.cz/clanek/jak-vyrobit-papirovou-cepici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_o3i5H-fLc
https://lipanek.cz/clanek/jak-vyrobit-papirovou-cepici


→ Ježibaba 

Pomůcky- plato od vajec, lepidlo, papír, bavlnka, fixy, nůžky, tempery 

Postup- Z plata vajec ustřihněte část podle obrázku. Pomocí temper natřete ustřižené plato od 

vajec. Na papír nakreslete klobouk a dozdobte, poté přilepte společně s bavlnkou na palto. 

 

 

 

 



→ Červená Karkulka- loutky 

Pomůcky: papír, nůžky, pastelky 

Postup: Na papír nakreslete postavy z Červené Karkulky, vybarvěte podle své fantazie, 

vystřihněte a nezapomeňte na otvory pro prsty, dle obrázku. Po vytvoření loutek si zahrajte 

divadlo.  

 

  



→ Pohádky na odpočinek a dobrou noc 

Po obědě se podívejte na tyto pohádky. Každý den jedna 

- https://www.youtube.com/watch?v=njDbpzAVAmA&list=PL7u4k6y5_Re-

LBijWl2V_FJeMlvLPO9Wg 

- https://www.youtube.com/watch?v=xgt9YOYYSeI 

- https://www.youtube.com/watch?v=aDK_Wj5RzkI 

- https://www.youtube.com/watch?v=q8OAGOyzeOA 

-

https://www.youtube.com/watch?v=Pxp6efY1aQA&list=PLXpM1k9vvLBIf8gsyEey_5Dwd9

l77uWsI 

 

Na dobrou noc si poslechněte tyto pohádky. Každý večer jedna 

- https://www.youtube.com/watch?v=FU1g9l_bvDs 

- https://www.youtube.com/watch?v=CUHPujcrH-w 

- https://www.youtube.com/watch?v=Ggcicc2hUWc 

- https://www.youtube.com/watch?v=IGqT1iTIwco 

- https://www.youtube.com/watch?v=8OluKFZBAaE 

 

→ Po každé pohádce se zkuste zeptat, o čem pohádka byla a zda se líbila. Děti zkusí krátce 

převyprávět děj pohádky.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=njDbpzAVAmA&list=PL7u4k6y5_Re-LBijWl2V_FJeMlvLPO9Wg
https://www.youtube.com/watch?v=njDbpzAVAmA&list=PL7u4k6y5_Re-LBijWl2V_FJeMlvLPO9Wg
https://www.youtube.com/watch?v=xgt9YOYYSeI
https://www.youtube.com/watch?v=aDK_Wj5RzkI
https://www.youtube.com/watch?v=q8OAGOyzeOA
https://www.youtube.com/watch?v=Pxp6efY1aQA&list=PLXpM1k9vvLBIf8gsyEey_5Dwd9l77uWsI
https://www.youtube.com/watch?v=Pxp6efY1aQA&list=PLXpM1k9vvLBIf8gsyEey_5Dwd9l77uWsI
https://www.youtube.com/watch?v=FU1g9l_bvDs
https://www.youtube.com/watch?v=CUHPujcrH-w
https://www.youtube.com/watch?v=Ggcicc2hUWc
https://www.youtube.com/watch?v=IGqT1iTIwco
https://www.youtube.com/watch?v=8OluKFZBAaE


→ Najdi dvojice, které patří k sobě- vystřihni si obrázky a najdi, které patří k sobe.   

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 









 



 

 


