Dobrý den, milí rodiče a děti. Všichni milujeme pohádky a není jich nikdy dost, proto budeme
pokračovat v tématu pohádky :-) Všechny moc zdravíme Lenka a Jitka

POHÁDKOVÝ DETEKTIV
S dětmi si prohlížejte pohádkové knížky nebo časopisy co najdete ve Vaší knihovničce. Povídejte si o
nich, které pohádky mají děti rády, jaké pohádkové postavy se jim libí a pro srovnání můžete dětem
povědět, jaké pohádky jste měli rádi vy jako děti, které byly vaše oblíbené. Společně si pak jednu
vyberte a přečtěte. Čtení dětem je velmi prospěšné. Děti si nejen rozšiřují svět fantazie, ale také
i slovní zásobu. Můžete si také zahrát na „Pohádkového detektiva‘‘ (viz.příloha č.1)

LEPORELO
Dále si děti mohou vyrobit své malé „Leporelo‘‘. Budete potřebovat 5x tvrdý papír(nemusí být tvrdý)
o velikosti A4, děrovačku, provázek. Výtvarnou techniku nechte na dětech, ať si samy zvolí co je jim
blízké (temperové barvy, vodovky, voskovky, pastelky, ...ve fantazii se meze nekladou). Každý den si
dítko namaluje jeden obrázek na téma „Pohádky‘‘ ( např. obrázek pohádky, kterou jste si četli
/ oblíbenou pohádkovou postavu / co se mu ten den nejvíce líbilo..). Na konci týdne vezmete všechny
obrázky a s Vaší pomocí děti prorazí dírky děrovačkou v boční straně výkresů, svážete provázkem,
mašličkou. Dětem vznikne takový malý „deník‘‘. Ti co ještě nezvládnou pohádkové postavy, vůbec
nevadí , mohou malovat cokoli a pak také uděláte z jejich malůvek knížku....

MODELOVÁNÍ Z PLASTELÍNY
Děti také velice baví modelace s plastelínou. Zkuste jim předepsat velkými písmeny, na tvrdý papír
nebo karton, slovo POHÁDKY. Děti pomocí plastelíny vymodelují písmenka a nebo vymodelovat
nějakou pohádkovou postavu...

PÍSEŇ DĚLÁNÍ
Protože s veselou náladou a pěknou písničkou, jde všechno lépe - píseň „Dělání‘‘ (viz. příloha č. 2)
nebo si ji můžete pustit na Youtube..

POHÁDKOVÉ HÁDANKY
„Pohádkové hádanky‘‘ (viz. příloha č.3). Doplň do básniček názvy pohádkových postav.

BÁSNIČKA
Princeznička na bále poztrácela korále.
Její táta mocný král Honzíka si zavolal:
„Honzíku, máš na mále, Přines nám ty korále‘‘.
Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále: „Nesu Vám ty korále.
Větší už tam neměli, snědli už je v neděli‘‘.

NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ
Pokud máte doma korálky, navlečte je na šňůrku nebo tkaničku (podle velikosti korálků). Jestliže
doma korálky zrovna nemáte, můžete použít těstoviny. Před navlečením je zkuste nabarvit
temperovou barvou. Budou krásně barevné ...

ZÁLOŽKA DO KNIHY
Můžete si vyrobit záložku do knihy dle vlastní fantazie....
např.

