
Povídám, povídám pohádku… 

 

Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám druhou, že voda 

teče struhou. Povídám, povídám třetí, že na peci spaly děti a když se hezky vyspaly, krajíc 

chleba dostaly...  

Pohádky má každý rád. Malí i ti velcí. A my si dnes vyzkoušíme, jak dobře je známe. Zkus 

podle obrázků uhodnout, jak se jmenují.  

A pak si vylušti pohádkový kvíz        

 

 

  

 



 

 

 

 

      



                                             

   

                                                       



 

1. Šípková Růženka spí a s ní i celé království. Na pomoc přispěchal princ a svým činem 

všechny zachránil. Víte, jak princ spanilou dívku probudil? 

a) princeznu políbil 

b)  princeznu zatahal za vlasy 

c)  princezně hlasitě zazpíval 

 

2. Hodný rybář žije se zlou ženou, která chce vládnout celému světu. Kdo staříkovi 

pomůže splnit tři přání? 

a) stříbrný kůň 

b) zlatá rybka 

c) bronzový vrabec 

 

3. Obyčejné věci jsou nad všechno zlato. To zjistil i moudrý král. Jeho nejmladší dcera ho 

měla totiž ráda jako 

a) pepř 

b) cukr 

c)  sůl 

  

4. V této pohádce pomůže chudému Matějovi ke štěstí kocour 

a) v botách 

b)  v pyžamu 

c)  v sukni 

 

5. Mamince a tatínkovi dělal samou radost. Uměl vlézt volovi do ucha a přechytračit i 

bohatého kupce. Byl tak malinký, že mu říkali 

a) Drobítek 

b) Paleček 

c) Zrníčko 

 

6. Pro záchranu princezen a celého království přemohl devítihlavou saň. Udatný princ se 

jmenoval 

a) Bochacha 

b) Belala 

c) Bajaja 

  



7. Chamtivému kohoutkovi uvázlo zrnko v krku a vypadalo to s ním moc zle. Ale na cestu 

pro kapku vody se vydala jeho kamarádka 

a) kropenatá slepička 

b) mourovatá kočička 

c) zelená žabička 

 

8. V boji s černokněžníkem, který vězní princeznu, udatnému princi pomáhají tři muži. 

Díky nim splní všechny těžké úkoly. Kamarádi se jmenují 

a) Malý, Velký a Mžourací 

b) Tenký, Tlustý a Mrkací 

c) Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

 

9. Jiřík upekl hada, tajně ochutnal a porozumněl tak řeči zvířat. Musel splnit úkol a pro 

svého krále přivézt princeznu, která se jmenuje 

a) Šedovláska 

b) Zlatovláska 

c) Prostovláska 

 

10. Měla dvě nevlastní sestry, které ji trápily. Chtěla na ples, ale musela přebírat hrách. 

Díky pohádkovým kouzlům si s princem přeci jenom zatančí. Ale ztratí svůj střevíček. 

Kdopak to je? 

a) Uhelka 

b) Dřevoška 

c) Popelka 

 

11. V této pohádce nebojácná zvířátka odešla ze dvora a našla v lese chaloupku. Koho z ní 

vyhnala, aby mohla mít zlaťáky? 

a) loupežníky 

b) trpaslíky 

c) divoženky 

 

12. Dva bráškové  si stavěli své chatrné domečky. Ale moc jim to nešlo a málem je sežral 

zlý vlk. Jejich bratříček si postavil poctivý dům z cihel a zachránil je. Která zvířátka se 

schovala vlkovi v útulném domečku? 

a) tři mravenci 

b) tři klokani 

c) tři prasátka 

 



A u hádání ještě zůstaneme: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Červená čepička, čiperná holčička, přešla kus lesíčka. 

Dobroty v košíčku, trhala kytičku pro svoji babičku.  

Kdo to je? 

                                                                                              

S maminkou nebo s tátou přečtěte pohádku: 

 

 



A teď ji zkus vyprávět podle obrázků 

 

 

 



Pomoz Karkulce najít ztracené věci 

 

 



Najdi 5 rozdílů 

 

 

 

 

 



ČERVENÁ KARKULKA 

 

                                  



Z lesa se vypravíme na hrad 

 

 

Zkus si postavit hrad doma z kostek, lega…. 



Znáš nějaké pohádky, ve kterých je princezna?  Zkus je vyjmenovat.  

Svou oblíbenou princeznu namaluj, nebo si dokresli a vybarvi obrázek. 

 

 

 

 

 

 



Princeznička na bále 

 

Princeznička na bále,                                         

poztrácela korále. 

Její táta, mocný král, 

Honzíka si zavolal. 

 

Honzíku, máš na mále! 

Přines nám ty korále! 

Honzík běžel za hory 

nakopal tam brambory.    

 

Vysypal je před krále, 

tu máte ty korále!                                    

Větší už tam neměli,                                  

ty už snědli v neděli. 

 

 

 

 

 

Cvičení s princeznou       

 

V jednom království bydlela princezna (stoj spatný – nohy u sebe, ruce nad 

hlavou spojit). 

Ráno se vyspala, protáhla se (leh na zádech, zapažit, vytahovat pravou ruku a 

pravou nohu a opačně), promasírovala se (proklepávání vlasové pokožky prsty 

rukou). 



Chodila rovně, hlavu vzhůru (chůze v prostoru po špičkách). 

Měla ráda sluníčko a nezapomněla mu každé ráno zamávat (stoj spatný, 

vzpažit, mávání střídavě jednou a druhou rukou) a pozdravit. 

 
 

 



Ráda tančila (tančíme – točíme se dokola). 

Ale na jednom bále se jí rozsypaly korále (stoj a přechod do lehu a válíme 

sudy). 

Všichni hledali (chodíme po čtyřech a hledáme), dívali se do všech stran, ale 

korále nenašli (otáčení hlavy vpravo a vlevo). 

Pan král na Honzu si zavolal (Honzóóó – ruce na pusu a voláme potichu, 

nahlas).  

Honza spěchal před krále a pak běžel na horu (běžíme). A vykopal tam 

bramboru (napodobování kopání) a běžel zpátky. Vysypal je před krále (válení 

sudů).  

"Větší už tam nebyly," (zvedání ramen). Ale ne, princezně se nelíbily – chtěla 

korále, ne brambory (vrtíme hlavou). 

Urazila se a utekla na zahradu, lehla do trávy a přemýšlela, kde vezme ty své 

korálky……Krátká relaxace 

 

 

Až si odpočinete, zkuste si navléknout korálky. Nebo si je vyrobit z papíru. 

 

  
 

   

                              
 



Do pohádky o princeznách patří drak. Když si vyrobíš draka podle návodu, 

můžeš si vyzkoušet, jak dokážeš fouknutím oživit plameny, které mu šlehají 

z tlamy       

 

 

 
 

   



 
Než si pohádku nakreslíš, můžeš si ještě nějakou poslechnout nebo spolu s 

někým „přečíst“…. 

 



 

 



A na konec nápady pro tvoření:   

                                     

Šikulové se určitě nebudou nudit…. Můžete si doma vyrobit hru a zahrát si       

Kdopak se dostane jako první do domečku? 

 
 

 

 



A co takhle si vyrobit loutky a pohádku si zahrát…. 

 

 
 

 

 

 



A ještě nápady pro malé princezny a prince       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

  

 

Projdeme se do pohádky 

za princeznou, za králem,  

pak půjdeme všichni zpátky,  

dlouho my tam nebudem … 



 

 

 

 

 

 


