
Ahoj děti, 
dnes je středa a my společně opět otevřeme kouzelná vrátka a půjdeme do další pohádky.               
Zůstaneme v lese daleko za Perníkovou chaloupkou, kde je domeček a v něm bydlí              
maminka s holčičkou která se jmenuje Karkulka. 
 
… kouzelnými vrátky,  
pospěš s námi do pohádky, 
všichni už se na nás ptají. 
Tak už pojď ať nečekají. 
 
Maminko, tatínku, přečtěte si s dětmi pohádku O červené Karkulce. Pohádka je opět             
doplněná obrázky, tak to společně zvládnete.  
Pokud pohádku znáte, nebo vám ji nějaký dospělák přečetl, určitě budete umět odpovědět             
na naše otázky. 
 
Víte proč se holčička jmenuje Karkulka? Nevíte?  
Protože velmi ráda nosila červený čepeček, který jí maminka ušila. Ten čepeček se             
zavazoval pro bradou a dříve se mu říkalo karkulka.  
  

 

 
Jakým lesem šla Karkulka? ...velkým, hlubokým, listnatým, jehličnatým, tmavým,.... 
 
 
Karkulka nesla babičce k svátku bábovku. Pečete ji také s maminkou?  
A jakou máte nejraději?   ...ořechovou, tvarohovou, čokoládovou... 
 
 
Dokážeš popsat, jak vypadá vlk? Umíš vyjmenovat jaké vlastnosti má často vlk z pohádek? 
… je chlupatý, má čtyři nohy, velké tlapy, ostré zuby, výborný čich, skvělý sluch…  
V pohádkách bývá mazaný, hloupý, mlsný, zlý...  
 
Myslíš, že by to doopravdy šlo, aby vlk snědl Karkulku i babičku? Povídali jsme si o lidském 
těle. I vlk má pusu (tlamu), krk, žaludek, střeva a jiné orgány. Ale Karkulka by se mu do 

 



břicha určitě nevešla. Vlk opravdu nemůže sníst Karkulku a babičku, toto se stává jen v 
pohádkách. 
Jak by mohl vypadat domeček babičky? ...velký, malý, uklizený, voňavý,... 
Co by v takovém babiččině domečku mělo nebo mohlo být?  
Zapoj fantazii… Co kdyby byl babičky domeček kouzelný? 
 
Povídejte si s dětmi, nechte mluvit děti, mějte trpělivost než se vyjádří, pomozte jim s 
vyjadřováním. Pokud děti vysloví něco špatně, zopakujte slovo správně.  
S dětmi při rozhovoru rozvíjíme jeho slovní zásobu, učí se mluvit ve větách, používat 
správné tvary slov, seznamuje se s novými slovy a jejich významem.  
 
 
A na závěr si můžete vyrobit loutky k této pohádce a zahrát si doma divadlo.(viz přílohy na 
web.stránkách MŠ) 
V pátek opět projdeme společně kouzelnými vrátky a bude na vás čekat pohádka …  
Jaká? 
 
Nechte se překvapit a mějte se moc hezky.  
A nezapomeňte, že zítra na vás čeká angličtina. 
Pozdrav vám všem posílají Vaše paní učitelky. 
 
 
 
 
 

 


