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PTÁ EK – TU, VYPRÁVÍM

etba knih je pro dít  velmi d ležitá: rozvíjí jejich osobnost, postoje a rozši uje jejich slovní zásobu. 
Pomocí správného vedení se d ti nau í s knihou zacházet a vybudují si k etb  pozitivní vztah…

Motivace:

Dnes si ptá ek …… p ipravil n kolik dotaz : „D ti, máte rády pohádky? A ve erní ky? A knížky v bec? 
Koho baví si íst? Kdo rad ji jen poslouchá? Nebo si prohlíží? Co si te  doma tete? O em to je? A víte, co je to 
knihovna? Knihkupectví? Kniha ství? Knihovni ka?“

Legenda:

Knihy – Ladova íkadla, Hrubín v Špalí ek, Erbenovy Pohádky, apod. – r zné knížky pohádek k inspiraci 
(hra Promíchané pohádky), na ukázku a k prohlédnutí, pastelky, sada promíchaných názv  pohádek 

a n žky pro každé družstvo. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list U6A.

Pot eby:

Promíchané pohádky

Hrají dv  a více družstev. Pro každé sada promíchaných názv  pohádek a n žky. Úkolem je lístky správn  rozst ihnout 
a pohádky sestavit do správné podoby. Vít zí družstvo, které složilo správn  více karti ek.

Dlouhý   Ohnivák    Otesánek    Ryška

O kohoutkovi  a št stí    Drak    D da Všev da

Široký a   T i zlaté vlasy   Jablo ová   Zlatovláska

panna   liška    O t ech p adlenách  a slepi ce

Bystrozraký  Pták    dvanáctihlavý   Rozum

Metodická poznámka: S vyst ihováním a se tením textu m že pomáhat instruktor. Na záv r si prohlédneme knížky 
pohádek a p esv d íme se, že jsme pohádky sestavili správn . Nápov da: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Otesánek, 
O kohoutkovi a slepi ce, Drak dvanáctihlavý, Rozum a št stí, T i zlaté vlasy D da Všev da, Jablo ová panna, 
Zlatovláska, Pták Ohnivák a liška Ryška, O t ech p adlenách (z knihy pohádek K. J. Erbena).

Kdo zná více pohádek

Rozd líme d ti do n kolika skupinek, podle po tu instruktor  a dosp lých. Skupinky jmenují názvy pohádek (nebo 
postavi ky z ve erní k ) a instrukto i je zapíší na papír. Vyhrává skupinka, která:

a) má nejvíce názv ;
b) jmenovala pohádky, které nikdo nemá.

Kdo chybí do dvojice

Hrajeme ve stejných skupinkách (viz výše). Vedoucí hry jmenuje vždy jednoho hrdinu ze známých dvojic. Která skupinka 
je pohotov jší a jmenuje druhého, získá bod. P íklad: Rumcajs (Manka), Spejbl (Hurvínek), Kubula (Kuba Kubikula).

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, ob anská.

Získání d tí pro aktivní etbu, budování vztahu ke knize, p stování návyku šetrného zacházení 
s knihou, rozvoj vyjad ovacích schopností, e i.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

60–90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

minimáln  2
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Moje poznámky:

Upozorn te d ti, aby zacházely s knihami opatrn . P i práci s n žkami je t eba, aby d ti pracovaly 
v klidu a vsed .

Pozor na:

Dyslektici tou bu  p íliš pomalu, nebo p íliš rychle a se spoustou chyb. 
Pokud však budou chtít íst d ti samy, poskytn te jim kompenza ní 

pom cku (nej ast ji se užívá dyslektické okénko, které zvládnete vyrobit i z tvrdého kartonu – odkrývá pouze tenou 
slabiku). 

Malování oblíbených pohádkových postavi ek bude pro d ti zábavné, i když ne vždy postavy z kresby poznáte – 
p esto výtvory chvalte a s d tmi si o nich popovídejte.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Práce s pracovním listem

Úkoly:
1. Vypráv jte si s d tmi, kde se všude mohou setkat s pohádkami. D ti potom mohou v pracovním list  ozna it, kde 

se samy setkávají s pohádkami.
2. D ti si r znými barvami pastelek spojují pohádkové dvojice. (Ty je možné mít také p edem p edepsané 

na balicím papíru nebo na tabuli a spojovat názorn  spole n  na velkém modelu i v pracovním list .)
3. Do ráme ku mohou d ti domalovat pohádkovou postavi ku, kterou mají rády. Potom ji mohou ukázat ostatním 

a povypráv t o ní.

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti divadlo.


