
Putování pohádkami 
 

Čáry máry fuk, ať tu není kluk, ať tu nejsou holčičky. 

 Jen samí princové a princezničky.  

 

Všechny děti se stanou princeznami i princi jako z pohádky.  

• Rozhovor s dětmi 

- Kde žili a bydleli princové a princezny? Znáš nějaké pohádkové? 

- Znáš nějaký hrad nebo zámek? Byl jsi někdy na výletě? Pokud ano zkus vyhledat 

foto, anebo případný obrázek a zařaď jej do Portfolia.  

- Jaké nosili šaty? Co princové, co princezny, královny a králové. 

- V čem jezdili?  

- Byli v té době telefony, televize? Co celé dny dělali? Jakou měli zálibu? 

- Co je to hostina? Jak se chystá slavnostní stůl? 

- Co je to bál?  

 

Vytvoř si portfolio. Složku si podepiš. Ať víš že patří tobě. A taky ať natrénuješ podpis do 

školy. A dopředu nalep svůj obrázek. (Trénování kresby postavy, neměli by chybět základní 

věci, hlava a na ní vše podstatné, krk, ruce, trup, nohy, prsty) 

• Volná kresba JÁ JAKO PRINC NEBO PRINCEZNA – 

Holky – namaluj sebe s krásnými šaty, střevíčky a korálky … 

Kluci – oblek, čepice, meč… 

 

 

• 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. 

Na zem položte velký arch papíru anebo několik slepených. Nejlépe vždy rohy přilepte lepící 

páskou k zemi, aby se dětem nehýbal. Vzít si nejlépe voskovky, nebo pastelky.  



Nakreslete dětem šňůrku a ony dokreslí velká kolečka jako korále. A poté je vybarvěte, 

nejlépe tak aby děti nepřetahovali. 

Poté si můžete náhrdelníku vytvořit více, začít dětem korálky vybarvovat v určitém rytmu. 

(červená, modrá, žlutá, červená, modrá… a děti musí řadu doplnit a pokračovat dále. 

 

• TANEC na píseň. Ať si děti zatančí sami anebo spolu s rodiči. Klidně se můžete 

naučit a nacvičit si vlastní tanec. 

Pro holky tanec princezen Míša Růžičková - Tanec princezen (Minidisko Cvičíme s Míšou 3) 

- YouTube 

Pro kluky píseň o drakovi https://www.youtube.com/watch?v=edYzSXn44_A  

• Orientace v prostoru – PRINCEZNA ZTRATILA STŘEVÍČEK, PRINC HLEDÁ 

STŘEVÍC PRINCEZNĚ – 

v bytě nebo i venku jeden schovává a druhý nebo i více hledají schovaný střevíček. Vždy 

by měl jít kousek vidět. Předem vymezit prostor kde se může schovávat. A když dlouho 

nemůže najít přidávat nápovědy. 

• DUPY, DUPY, DUP DRAKA BOLÍ ZUB  

Pracovní list nakresli ostré zuby od draka. Dodržuj správný uchop tužky. Správný sed na 

židli. A netlač na tužku a snaž se dělat jeden jako druhý. Nezapomeň podepsat. 

 

• KORUNA 

Co je to koruna? Jaké věci tě napadají, když se řekne toto slovo? (Peníz, královská, stromová) 

M si vytvoříme královskou korunu. Rodiče prosím nakreslete dětem na tvrdý papír korunu. 

Děti si jej vystřihnou, a vybarví. Pak najděte doma korálky, třpytky, kamínky, čočku, hrách. 

Aj. a korunu ozdobte. Přilepte nejlépe tavnou pistoli, nebo pořádným lepidlem. Dále si 

ustřihněte proužek papíru a korunu naměřte na obvod hlavy dítěte a přilepte nebo přicvakněte 

koníkem. 

 

• KRÁLOVSKÁ HOSTINA 

Připravte si k obědu nebo k večeři slavnostní tabuli. Nejprve si uvařte úžasné jídlo o 

jednom či více chodu. Ať vám děti s vařením pomohou, určitě budou rádi když dostanou 

náročný úkol. 

Prostřete stůl. 

Nezapomeňte dát ubrus, lžíce a příbor na správné místo. Skleničky na pití a ubrousky na 

utírání rukou a pusy.  

Můžete dát vázu nebo skleničku s nějakou kytičkou či větvičkou či zapálenou svíčkou.   

https://www.youtube.com/watch?v=pdUa6nte6nU
https://www.youtube.com/watch?v=pdUa6nte6nU
https://www.youtube.com/watch?v=edYzSXn44_A


Kdo by chtěl mohl by být i v královském oblečení. A nejlépe kdybyste z krásné hostiny 

udělali pár obrázků a poslali mi je. :o) 

 

Video o etiketě https://decko.ceskatelevize.cz/mistr-e v seznamu najděte O přípravě o 

hostině z 8.července 2019 

OTÁZKY 

• Co je to hostina 

• Kde leží na stole nůž a kde vidlička a lžíce 

• Kdo vařil králům a královnám. 

• Jak se chováme u jídla? Co je slušné a co ne? 

 

• Princové jsou nebojácní a jsou obratní. Vymyslete spolu s dětmi PŘEKÁŽKOVOU 

DRÁHU, venku nebo vevnitř a snažte se ji společně splnit v co nejlepším čase. 

(podlez stůl, vyskoč na, otoč se, udělej kotoul, oběhni…) 

 

• Najdi stejnou korunu. Vybarvi vždy dvě stejné koruny stejnou barvou. Nezapomeň se 

podepsat.  

 

• Přiřaď správný stín. Vždy stejnou barvou spoj stejné koruny. Nezapomeň se podepsat 

 

• Princeznovské šaty. Spodní oblouk. Dodržuj správné držení tužky, a nezapomeň se 

podepsat. Vybarvi zbytek obrázku. Nepřetahuj. 

 

• HONOMYMA Pojmenuj věci na obrázku. Co mají společného? Dokážeš vymyslet 

další slova podobného významu? A dopište nebo nakreslete na která jste přišli. 

 

• HLEDÁNÍ PÍSMEN – najdi písmena které jsou ve slově DRAK a zakroužkuj je. 

 

• Svět vzhůru nohama. Zkus dokreslit HRAD. Ale pozor musíš ho kreslit obráceně. 

 

• ČTENÁŘSKÁ VÝZVA – přečíst knížku nebo pohádku kde je princezna drak anebo 

princ. Napsat její název a nakreslit obrázek s postavou nebo dějem. List podepiš a 

zařaď do portfolia. 

 

• JEDNÍM TAHEM – zkus bez přerušení tahem nakreslit princeznu jedním tahem. 

Nezapomeň podepsat.  

 

• KORÁLKY – najděte doma různé těstoviny s otvorem. A navlékejte na šňůrku. 

Pokud chcete těstoviny barevné stačí na chvilku namočit do studené obarvené vody 

s trochou barviva (potravinářské barvivo, nebo přírodní kurkuma aj.) a nechat usnout. 

Můžete ozdobit čímkoliv co doma najdete, korálek, nějaký přívěšek… 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/mistr-e


 

 

 



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

   

   

   

           



           



  



 


