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PONDĚLÍ 

 - Seznámení s pohádkou 

O Červené Karkulce (Bratři Grimmové) 
 

Bylo žilo roztomilé děvčátko. Kdo se na ně podíval, ten je měl rád, a ze všech nejvíc jeho 

babička. Ta samou láskou nevěděla, co by vnučce dřív snesla. Jednou jí darovala i červenou 

sametovou čepičku, a protože čepička dívence moc slušela a nechtěla už nosit jinou, začali jí 

říkat Červená Karkulka.  

Jednoho dne řekla maminka:  

„Karkulko, tady máš kus koláče, láhev vína a dones to babičce. Je nemocná, zesláblá, tohle ji 

jistě posilní. Jdi hned, než začne slunce pálit, a nescházej z cesty, ať láhev nerozbiješ. Taky 

hezky pozdrav, až vejdeš do světnice, ne abys místo toho okouněla a šmejdila po všech 

koutech!"  

„Slibuji, že se vynasnažím," řekla Karkulka a podala na to mamince ruku.  

Babička bydlela na konci lesa, asi půl hodiny cesty za vesnicí Karkulka vkročila mezi stromy, 

spořádaně cupitala po pěšince, a tu najednou potkala vlka. Nevěděla, jaké je to zlé zvíře, nebála 

se a vlk pozdravil:  

„Dobrý den, Karkulko."  

„Dobrý den i tobě, vlčku," poděkovala dívenka a vlk začal vyzvídat:  

„Kam tak časně zrána, Karkulko? " 

 „K babičce." 

 „A co to neseš v košíčku? " 

 „Víno a koláč. Babička je nemocná, zesláblá, musí se posilnit. " 

 „A kdepak bydlí tvoje babička? " 

 „Ještě dobrou čtvrthodinku cesty. Pod třemi duby, kousek od lískového ořeší stojí její 

chaloupka, jistě to tam znáš," rozpovídalo se děvčátko a vlk už si dělá na babičku laskominy, 

jenže pak ho napadne:  

„Stará babka není špatná, ale tahle mladá, jemná křehotinka by byla onačejší sousto!"  

Honem si láme hlavu, jak navléknout, aby dostal obě, a jen to vymysli, hned do Karkulky hučí: 

„Vidíš, Karkulko, to krásné kvítí, které tady všude roste? Proč se s ním trochu nepotěšíš? 

Ničeho si nevšímáš, neposloucháš, jak krásně zpívají ptáci, jdeš po pěšince, jako bys šla do 

školy, a přitom v lese je jako v nebi."  

Karkulka zvedne oči a rozhlédne se kolem sebe. Sluneční paprsky tanči mezi stromy, pavučiny 

se třpytí kapkami rosy a všechno se koupe v lesní vůni. 

 „Věru, mohla bych natrhat kytici čerstvých květin, i tak přijdu včas a babička bude mít radost," 

usoudí Karkulka, že má vlk pravdu, už běží do lesa, už trhá první květinku a o kus dál vidí ještě 

krásnější. Tak přebíhá od jednoho kvítku ke druhému, zachází přitom hloub a hloub do lesa a 

vlk zatím míří rovnou k babiččině chaloupce. Zaklepe na dveře, a když se ozve,  

„Kdo tam? "  

- řekne: „Otevři mi, babičko. To jsem já, Karkulka, nesu ti od maminky koláč a víno." 

 „Jen vezmi za kliku, není zamčeno."  

A právě to chtěl vlk slyšet. Stiskl kliku, prolétl dveřmi a babičku spolkl. Potom si navlékl její 

šaty a čepec, zatáhl záclony a ulehl do její postele. Tou dobou už měla Karkulka květin plnou 

náruč, vrátila se na pěšinku a došla k chaloupce. Podivila se, když uviděla, že jsou dveře 

otevřené, a ve světnici se jí sevřelo srdce. 

„Pročpak je mi dnes úzko? Jindy je mi vždycky do zpěvu, jakmile k babičce vejdu," řekla si v 

duchu a honem zavolala:  

„Dobré ráno, babičko." 



Odpověď však žádnou nedostala, a tak rozhrnula záclony, přistoupila k babiččině posteli, a 

když viděla, že má babička čepec stažený hluboko do čela a vypadá prapodivně, zeptala se:  

„Jé, babičko, proč máš tak veliké uši!"  

„To abych tě lépe slyšela."  

„Jé, babičko, a proč máš tak veliké oči!"  

„To abych tě lépe viděla." 

 „Ach, babičko, a proč máš tak strašně veliké ruce!" 

„To abych tě mohla lip chytit." 

 „A proč máš, babičko, tak strašně veliká ústa?"  

„Abych tě lip spolkl!" chňapl po ni vlk, a jakmile byla Karkulka v jeho břiše, zalezl zpátky do 

postele a v mžiku chrápal, jako když dříví řeže. Šel okolo myslivec a pomyslel si:  

„Co to, že stará paní tak chrápe, raději se podívám, jestli jí něco není "  

Vešel tedy do světnice, přistoupil k posteli a hned viděl, že v ni leží vlk 

„Tebe jsem se něco nahledal, ničemo," strhl z ramene pušku, že vlka zastřelí, ale pak pojal 

podezření, že babičku sežral, a řekl si, že by ji možná ještě mohla zachránit. Odložil pušku, 

popadl nůžky, aby spícímu vlkovi rozpáral břicho, a sotva střihl, zasvítila mu do oči Karkulčina 

červená čepička. Honem stříhal dál, a to už vyskočila Karkulka celá a volala:  

„Ach, to jsem se bála, u vlka v břiše byla taková tma!"  

Za Karkulkou vylezla i babička a byla také ještě živá, jenom nemohla popadnout dech Karkulka 

rychle doběhla pro veliké kameny, kterými nacpali vlkovo břicho. Vlk se probudil, chtěl utéci, 

ale kameny v břiše ho tak tížily, že se hned zase svalil a bylo po něm. Všichni se zaradovali. 

Myslivec stáhl vlkovi kůži a odnesl šiji domů, babička snědla koláč a hned jí bylo lip a Karkulka 

si umiňovala:  

„Do smrti už nezaběhnu do lesa, když mi to maminka zakáže."  

Vypráví se také, že po čase, když Karkulka opět nesla babičce koláč a vino, přitočil se k ni jiný 

vlk a rovněž se ji pokusil svést z cesty. Karkulka se však měla na pozoru a šla pořád rovně za 

nosem. Babičce pak vypověděla, že potkala vlka, který ji zdvořile popřál hezký den, ale jeho 

zlé oči jí řekly, že nebýt to na veřejné cestě, docela jistě by ji sežral.  

„Zamkneme dveře, aby na nás nemohl, "pravila babička a brzy na to opravdu zaklepal vlk na 

dveře a volal:  

„Otevři, babičko, to jsem já, Karkulka, nesu ti koláč a víno."  

Babička s Karkulkou, to se ví, ani muk, a tak vlk šedivec oběhl několikrát dům, a nakonec 

vyskočil na střechu, že tam počká, až Karkulka půjde večer domů. Babička si ale domyslela, co 

vlk zamýšlí, ukázala na veliké kamenné necky, které stály před domem, a řekla:  

„Karkulko, včera jsem dělala jitrnice. Vezmi vědro a nanos vodu z jitrnic do necek "  

Karkulka běhala s vědrem jako o závod, a čím byly necky plnější, tím výš vůně z jitrnic 

stoupala, až polechtala vlka v nose. Začal větřit, čenichat, nakonec slezl za tou slastnou vůni na 

samý kraj střechy, a sotva natáhl krk sklouzl rovnou do necek a utopil se. Karkulka došla šťastně 

domů a nikdy se jí už nic zlého nestalo. 

 

- Grafomotorika –  

nácvik kružnic 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



- Pohybová činnost 

jógové cvičení s pohádkou O Červené Karkulce 

https://www.youtube.com/watch?v=6u5QoqgtT9w 

- Zrakové vnímání  

hledání postavičky, která se liší od ostatních 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6u5QoqgtT9w


ÚTERÝ 

- Rozvoj řeči  

Veršovaná pohádka (František Hrubín – 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 vtom košíčku?“ 

„Bábovku a kytičku.“ 

„A kam neseš košíček?“ 

„K svátku babičce jej nesu. 

Už jsem přešla sedm lesů, 

bydlí tamhle –kousíček.“ 

„Chceš-li, já tě doprovodím.“ 

„I ne! Ráda sama chodím.“ 

„Čímpak je tvůj tatínek?“ 

„Hádej! 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 střílí, 

Tamhle u těch velkých stromů. 

Počkej na něj chviličku!“ 

„Už nemám čas, musím domů. 

A pozdravuj babičku!“ 

 

- Hudební činnost 
 

Červená Karkulka (Uhlíř, Svěrák) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg 

 – zazpívej si,  

https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg


- Geometrické tvary 

rozeznávání čtverců různých velikostí mezi směsicí trojúhelníků, obdélníků, kruhů a oválů 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 



- Rozvoj osobnosti dítěte 
společenská hra Červená Karkulka 

Vlk – modrá figurka 

Červená Karkulka – červená figurka 

Babička – žlutá figurka 

Myslivec – zelená figurka 

Barevná kostka – můžete si ji vytvořit přelepením teček barevným papírem – barvy: růžová, 

červená, zelená, modrá, žlutá, oranžová 

žetony  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidla hry 

 

 

 



 

 

 

 



- Grafomotorika 

Nácvik horního a dolního oblouku (obtahování čar a kreslení krajek na babiččino pyžamo) 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 
 



STŘEDA 

- Zpívána pohádka  
 Červená Karkulka (Štístko a Poupěnka) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epRvMlZrTHw&t=73s 

- Grafomotorika 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epRvMlZrTHw&t=73s


- Předmatematické představy 

Počítání stromů, pařezů a hub v lese a následný zápis odpovídajícího počtu puntíků 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 
 



- Sluchové vnímání a vnímání prostoru 
dokreslování podle diktátu: na, pod, za, mezi atd. 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 



- Pracovní činnost 

Pečení bábovky 

Ingredience  

Polohrubá mouka  1,5hrnek  

Cukr krystal   1hrnek  

Vejce    2ks  

Mléko    1/2hrnek  

Rostlinný olej   1/4hrnek  

Vanilkový cukr   1balení  

Prášek do pečiva  1balení  

 

Vše smícháme v hladké polotekuté těsto, které vlijeme do vymazané a hrubou moukou nebo 

strouhankou vysypané formy a pečeme ve vyhřáté troubě (ze začátku 180 °C, pak zmírnit na 160 °C) 

dokud vpíchnutou špejli nevytáhneme suchou. V normální troubě asi 30 minut, v horkovzdušné 15 

minut, záleží ale na troubě a tvaru formy.  

- Poznávací dovednosti  

jak je to správně? 

Popletené názvy pohádek: 

O zlaté Karkulce 

O šípkové chaloupce 

O červené rybce 

O perníkové Růžence 

 

- Grafomotorika 

Nácvik šikmých čar s ostrým obratem (obtahování čar a kreslení špičatých zubů bezzubému vlkovi) 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 

 



 

 



ČTVRTEK 

- Malované čtení 

Společné čtení rodiče s dítětem – písmenká predčíta rodič, obrázky dítě 

 



- Předmatematické představy 

Logická řada (doplňování posledního obrázku v logických řadách) 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 



- Výtvarná činnost 

Vybarvi Karkulku s babičkou 

 

 



- Vnímání času (dějová posloupnost) 

Řazení obrázků podle posloupnosti děje (6 obrázků–stříhání a lepení)  

→TIP: Jako druhý papír, na který děti mají nalepovat seřazené obrázky, můžete dát dlouhý pruh papíru 

(třeba nastřihané pruhy z A3), aby se všech šest obrázku vešlo do řady vedle sebe. 

 



- Grafomotorika 

Nácvik vlnek (obtahování vlnitých čar a kreslení vln do potůčku, ve kterém si Karkulka cachtá nohy) 

Tento pracovní list si odlož, a přines do školky až se znova otevře 

 



PÁTEK 

- Rozvoj řeči a fantazie 

porovnejte s dítětem pohádky z celého týdne, nechte dítě samotné vyprávět pohádku O Červené 

Karkulce (může vyprávět podle vypracovaného pracovního listu z dějové posloupnosti) 

- Předmatematické představy 

Více nebo méně? (Na kterém talíři je více koláčů?) 

 



- Pohybová činnost 

- pozorování přírody, počasí, adaptabilita na změny, přizpůsobit oblečení… 

- vyhledávat v okolí lesík, kterým by mohla Karkulka k babičce, vycházka do lesa 

- rozhovor o lesních zvířátkách, o jejich živote a důležitosti, o myslivcích 

- Grafomotorika 

Nácvik šikmých čar (obtahování čar a kreslení větví stromů) 

 



- Zrakové vnímání 

Zrakové rozlišování (rozeznávání písmen K – jako Karkulka a V – jako vlk) 

 


