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1 ) JMENUJI SE

Do bílého rámečku pod textem napiš počáteční písmeno svého jména.
Namaluj k němu, co máš rád(a) a co začíná na stejné písmeno.
Jsem H edvika
a ráda jezdím
na h rady.

H

2) PŘÍBĚH NÁHODY

Knihovna je plná knih všech možných příběhů. Ale proč bychom si
nemohli vymyslet vlastní. Vystřihni a slep kostku. Na každou její stěnu
napiš jakákoliv slova. Házej kostkou a postupně ze slov, která ti padnou,
tvoř příběh.

Nikdo nemohl najít
CESTU do hradu ani
z hradu ven...

SVÍČKA
CE S

AD

SVÍČKY.

TA

HR

Byl jednou jeden
HRAD .
Jednoho dne na něm
zhasly všechny

3) KRÁLOVSTVÍ

Namaluj a vystřihni jednotlivé pohádkové bytosti a věty. Zkus přiřadit,
co která bytost říká. Všechny nalep na velký papír a domaluj jim
pozadí – třeba nějaký zámek či rybník. Kde by mohla žít čarodějnice?
Splním tři přání.
Cinkám rolničkami.

VODNÍK

Ráda létám na koštěti.
Jsem zelený jako brčál.
Rozesměji pana krále.

KAŠPÁREK

Mám ploutve.
Kouzelnou hůlkou dělám divy.
Sedávám na vrbě.

ČARODĚJNICE

Míchám lektvary.
Vydržím dlouho pod vodou.
Oblékám si veselé oblečení.

ZLATÁ RYBKA

Chytil mě chudý rybář.

4) MÉ KRÁLOVSTVÍ

Namaluj další 3 pohádkové bytosti, které by jsi chtěl mít ve svém
království. Vymysli a napiš k jednotlivým postavám aspoň 1 větu, kterou
by mohli říkat. Pak je vystřihni a nalep na velký papír k ostatním
pohádkovým postavám z pracovního listu Království.
Podívej, co nakreslila a napsala Hedvika.
Bez svého červeného pláště
za babičkou nepůjdu.

5) KRÁLOVSKÉ ŘEČI
V každém království mluví trošku jinak. Vymysli si a napiš na prázdné
řádky, co tak asi mohli dnes v království obědvat. Přečti nahlas jejich
řečí, co jsi napsal/a. Zkus si svůj hlas nahrát a poslechni si, jak se mění.
V POMALÉM KRÁLOVSTVÍ
MĚLI NA OBĚD
šišky s mákem.
[šíííškýýý s máááákem]

V POMALÉM KRÁLOVSTVÍ (vymysli si a přečti text velmi pomalu)
_______________________________________________________
V NEJRYCHLEJŠÍM KRÁLOVSTVÍ (vymysli si a přečti text velmi rychle)
_______________________________________________________
V KRÁLOVSTVÍ POZPÁTKU (vymysli si a přečti text pozpátku)
_______________________________________________________
V ŠEPTAJÍCÍM KRÁLOVSTVÍ (vymysli si a přečti text šepotem)
_______________________________________________________
V UKÝCHANÉM KRÁLOVSTVÍ (vymysli si a přečti text s kýchnutím)
_______________________________________________________
V KRÁLOVSTVÍ ZACPANÝCH NOSŮ (vymysli si a přečti text se
stisknutým nosem)
_______________________________________________________
A JAK SE MLUVÍ VE TVÉM KRÁLOVSTVÍ?
_______________________________________________________

6) CO SE STALO?

Vymysli a sepiš krátkou pohádku, ve které se objeví pohádkové bytosti,
co jsi namaloval/a. Pomůže ti doplňovačka. Nebo se s kamarádem
můžete střídat po větě. Ty vymyslíš první, on na ni naváže druhou, ty
pak třetí a tak dále.
BYL JEDNOU ____________________________________
A TAM __________________________________________
ALE JEDNOHO DNE SE NĚCO STALO _______________
_______________________________________________
_______________________________________________
A ______________________________________________
ZNIČEHONIC PŘIBĚHL ____________________________
________________________________________________
PROTOŽE _______________________________________
________________________________________________
_________MĚL___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

7) AUDIOPOHÁDKA

Vymyšlenou pohádku si namluv na diktafon, telefon či přes mikrofon do
počítače. Večer si ji můžeš pustit na dobrou noc. Vypal si ji na CD a
poskládej si na něj obal.
Na obal na CD budeš
potřebovat papír A4. Klidně si
ho i pomaluj.

CD

1

2

3

4

5

6

8) B P b p

B P bp

Do bílého rámečku vlevo nalep z časopisu, či z nějakého letáku všechna
slova, která v sobě mají písmeno B.
Napravo pak ta, co obsahují písmeno P. Opakuj si je i nahlas.

B

P

9) OBLÍBENÁ KNIHA

Máš nějakou svou oblíbenou knížku? Co kdybys jí vyrobil dárek a oblékl
ji do nového přebalu. Vezmi si papír. Pomaluj ho podle své fantazie a
knížku do něj zabal. Pokud by sis nevěděl/a rady, co tam namalovat.
Otevři knížku třeba na straně 1 5 nebo 30 a inspiruj se tam:)

JAK SE KNÍŽKA JMENUJE?
_________________________________________________________
KDOPAK JI NAPSAL?
_________________________________________________________
JAKOU POSTAVU MÁŠ NEJRADĚJI?
_________________________________________________________
CO SE V NÍ STALO VESELÉHO?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
A CO SMUTNÉHO?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

