
Knížka je můj kamarád 
 
Vypravování o knížkách, které mám rád, prohlížení ilustrací, třídění knih podle obsahu, rozdíl kniha – 
časopis, kdo mě čte doma, které knížky mám rád, apod. 
 
Pohybové hry: 
 
 Chyťte vlka 
Jeden hráč má ze zadu připevněný vlčí chlupatý ocas, 
myslivci ho honí. Kdo mu ocas utrhne, vyhrává. 
 
Na prince 
Uprostřed kruhu sedí dítě na židličce, má na hlavě korunu a 
spí. Děti chodí okolo něj v kruhu a říkají říkanku: „Princ sedí 
na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy zvedne, na 
královský trůn si sedne.“ Vyvolený princ sebere spícímu 
korunu z hlavy, uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn. 
Oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako 
na kočku a myš. 
 
Na zlého čadoděje 
Jedno dítě je čaroděj, má v ruce hůlku a honí děti. Koho se 
dotkne, ten ztuhne. Hra končí ve chvíli, kdy všechny děti 
nehnutě stojí a jsou začarované čarodějem. 
 
Čarodějnice, princové a princezny 
Jedno dítě je čarodějnice a honí ostatní. Ostatní děti jsou 
princové/princezny. Koho čarodějnice plácne, ten zkamení. 
Hodný princ/princezna může zkameněného vysvobodit tím, 
že ho obejme. 
 
Kouzelný les 
Na jedné straně herny je poklad. Jedno dítě je dobrodruh, 
který jde pro poklad. Ostatní děti jsou stromy, nesmí se hýbat 
z místa, ale mohou hýbat rukama, koho se dotknou, ten se 
také stane stromem. Další dobrodruh se může pokusit 
vysvobodit i svého začarovaného kamaráda. 
 
Cvičení s pádákem – Hrnečku, vař! 
Děti leží zády na zemi, nohy mají přikryté padákem. 
Vyprávíme pohádku „Hrnečku, vař!“. Když hrneček začne 
vařit kaši tak děti kopají nohami střídavě a padák se tak 
zvedá. Vypadá to jako kdyby se valila kaše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Didaktické hry: 
 
Sestav pohádku 
Děti dosatnou kartičku s částí pohádky. Mají za úkol najít 
kamaráda se stejnou pohádkou. Každé dítě má jinou část 
pohádky. Jedna pohádka je tvořena vždy z maximálně šesti 
částí obrázků. 
 
Najdi pohádku 
Děti mají za úkol najít obrázky schované po třídě. 
 
Porovnávání knih podle velikosti, tloušťky, barvy, rozdělení 
podle žánru (o čem kniha je), počítání knih. 
 
Písnička – Pěkně od začátku  
Písnička – Pohádkový Honza (melodie na Tluče bubeníček) 
 
Výtvarné činnosti:  
 
Já jako pohádková postava 
Kreslení draků tuší a vodovými barvami, dozdobení 
barevnými papíry – motivace pohádkou „Pric Bajaja“ 
Rohová záložka do knížky 
Skládání rohové záložky z barevného papíru, dozdobení 
fixami a kousky papíru dle fantazie dětí 
 
Smyslová hra: Les trpaslíčků: 
 
Děti stojí v kruhu. Jedno dítě stojí uprostřed a má zavázané 
oči.Ostatní děti se v kruhu drží za ruce a 
začnou chodit dokola. Při tom potichu odříkávají: 
 
„Dokola, dokola, dokola chodíme 
kde se kdo zastaví, to nevíme“. 
 
Po chvilce dítě se zavázanýma očima stojící uprostřed zvolá 
TRPASLÍK. Kroužek se zastaví. Dítě se zavázanýma očima 
udělá pár kroků vpřed, až narazí na někoho z kroužku, 
koho se snaží pouze hmatem uhodnout, když si myslí, že ho 
pozná, řekne jméno. Takto náhodně vybrané dítě může jít 
doprostřed kroužku, a pokračuje další kolo. 
 
Smyslová hra: Najdi předmět k pohádce 
 
Děti mají zavázané oči. Hledají hmatem předmět k dané 
pohádce. Př.: Červená Karkulka – košíček, víno, bábovka, … 
 
Sestav pohádku 
Děti dosatnou kartičku s částí pohádky. Mají za úkol najít 
kamaráda se stejnou pohádkou. Každé dítě má jinou část 
pohádky. Jedna pohádka je tvořena vždy z maximálně šesti 
částí obrázků. 



Ranní kruh 
 
Představení knih dětí – o čem kniha je? 
Které pohádkové postavy známe? 
Které pohádkové postavy jsou hodné/zlé a proč (čím) ? 
Jakou pohádkovou postavou bych chtěl být a proč? 
Vymýšlení pohádky v KK – každý řekne jednu větu a tím 
nám vznikne celá pohádka. 
 
Rozvoj řečových dovedností 
 
Hádej, hádej pohádku – děti se snaží uhodnout pohádku 
podle části textu. 
Mohou být knížky poklad? Proč? 
K čemu slouží knížky? 
Jak se máme chovat ke knihám? 
Jak můžeme knihy rozdělit? → O čem kniha je 
Kde mohu sehnat knihu? - knihkupectví, knihovna, význam 
slova antikvariát 
 
BÁSNIČKY 
 
Hrajeme si s knížkami 
 
Dobré ráno kamarádi, 
knížky máme všichni rádi. 
Kolik je v nich tajemství, 
kdo poslouchá, dobře ví, 
že tam bydlí pohádky 
s nádhernými obrázky, 
ale také básničky, 
říkadla a písničky. 
 
Knížka 
 
Maminka mi každý večer, 
čte z mé krásné knížky, 
zrovna se vní prohánějí, 
dvě kouzelné myšky. 
Jsou v ní draci, princezny, 
kouzla staré babizny. 
Než mi klesnou oči, 
všechno dobře skončí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Červená Karkulka 
 
"Kam, Karkulko malá, kam?" 
"Chodím lesem sem a tam. 
Co ty, vlku, tady chceš?" 
"Sháním na zub kousek trávy, 
po trávě se dobře tráví." 
"Vlku, vlku, to je lež, 
vlci trávu nejedí!" 
"To holčičky nevědí!" 
"Vědí, pane vlku, vědí, 
ale odkud, nepovědí. 
Náš pes také trávu nejí, 
kosti on má nejraději." 
"Já jsem vlk, ne pes, 
budu-li chtít, sežeru tě!" 
"Trávu si jez, máš-li chutě, 
je jí plný les !'" 
"Copak máš v tom košíčku?" 
"Bábovku a kytičku." 
"A kam neseš košíček?" 
"K svátku babičce jej nesu. 
Už jsem přešla sedm lesů, 
bydlí támhle - kousíček. " 
"Chceš-li, já tě doprovodím." 
,,I ne! Ráda sama chodím." 
"Čímpak je tvůj tatínek?" 
"Hádéj ! Dělá ohýnek, 
ten ohýnek rudě šlehne, 
kam dopadne, nic se nehne. 
Tatínek je myslivec." 
"Aha, to je jiná věc! 
A kdepak je v tuhle chvíli?" 
"Kousek odtud vlky stříli, 
támhle u těch velkých stromů. 
Počkej na něj chviličku!" 
"UŽ nemám čas, musím domů. 
A pozdravuj babičku!" 
 
Pohádkový Honza - melodie Tluče bubeníček 
 
Pohádkový Honza, chce jít na výlet, 
(pochodování na místě) 
českou zemi pozná, tam a zase zpět. 
(dlaň k čelu – rozhlížení) 
Maminka mu buchty chystá, 
(tleskání v rytmu) 
nelžu, je to pravda čistá, 
(tleskání v rytmu) 
hurá na výlet, hurá na výlet! 
(výskoky do výšky) 
 


