
Z pohádky do pohádky 

Tématický celek zaměřený na pohádky, seznámení dětí se světem pohádek a 
vítězstvím dobra nad zlem. 

1 týden) obecné téma pohádek 

2 týden) zaměření se na konkrétní pohádku “O Smolíčkovi” 

V době, kdy jsme nemohli navštěvovat MŠ, byl prostor pro poslech či shlédnutí 
pohádek doma s rodiči jako stvořený. Minulý týden jsme se s dětmi v MŠ přivítali a 
vzpomínali na různé pohádky, které jsme vám prostřednictvím TVP každý týden 
vkládali na web MŠ. Zjišťovali jsme, kdo z dětí si na nějakou vzpomněl atp. 

V dalších dvou týdnech se zaměříme obecně na Pohádky jako takové. 
Neopomeneme na pondělí 1. 6., kdy je MDD, s dětmi na zahradě MŠ uděláme 
sportovní dopoledne formou her a zábavných soutěží. 

1 týden) Tématické rozhovory - motivace a návodné otázky: Kdo se z vás děti 
rád kouká na pohádky? Máte rádi, když vám pohádky někdo z dospělých čte? Jak se 
jmenuje postava, která každý podvečer uvádí v TV krátkou pohádku pro děti? 

 Určitě děti znáte 
postavu Večerníčka. Znáte však o Večerníčkovi i písničku? (zpěv či poslech písně, 
kytara) 



 

2 týden): V rámci motivace - ilustrace z knihy O Smolíčkovi: 

 

- kdo je na obrázku? Popis obrázku, pátrání po tom, z které pohádky ilustrace 
může být? (Děti hádají, zkoumají, pí. učitelka napomáhá v pátrání a usměrňuje 
nápady dětí.) 

Obecně k tématu: Shrnutí a opakování postřehů z minulého týdne: Kdo 
zhlédl/slyšel o víkendu nějakou pohádku? Jakou? O čem byla, kdo v ní 
vystupoval? Co se mi na ni nejvíce líbilo? (v různých situacích trénujeme 
rytmizaci vymyšlených názvů pohádek, postav atp.)  

Kde většinou můžeme vidět, slyšet pohádky? (TV, CD, rádio, divadlo.) Jaké doma 
děti máte knihy s pohádkami ve vaší knihovně? Dostaly jste již někdy nějakou knížku 
třeba jako dárek? Proč rádi posloucháme pohádky před spaním? (Krásně se pak 
usíná.) Kdo vám čte pohádky? Kdo vystupuje často v pohádkách? (Zvířátka,  hloupý 
Honza, pyšná princezna, drak, černokněžník, Jeníček  a Mařenka, ježibaba, 
loupežníci..... ) Jsou to postavy spíše hodné nebo naopak nemají dobré vlastnosti? 
Jak pohádka většina pohádek končí? (Dobro vítězí nad zlem.) 

Přečtěte dětem nějakou klasickou pohádku a zeptejte se jich, jestli si pamatují hlavní 
postavy a zhodnoťte společně, jak se v pohádce chovaly. Jak to bývá v pohádkách 



dobro vítězí nad zlem. Nebo je to naopak? Co si představujete pod slovem DOBRO/ 
ZLO. vysvětlení pojmů, uvádění příkladů z pohádek  

Snad každý vám poví, že pohádky máme rádi z důvodu, že v nich dobro vítězí nad 
zlem a tím pádem je na světě aspoň chvíli ta vysněná spravedlnost. 

Zde je přehled činností, které s dětmi můžeme tématicky využít, a níže jsou podrobně              

vypsány: 

1. Pohybové a smyslové hry,  
2. Básničky 
3. Písničky 
4. Pracovní listy 
5. Hádanky 
6. Pohádka 
7. Výtvarné činnosti 

 

1. Pohybové hry: 

 



- lokomoční činnosti nebo-li chůze a její alternativy: 

a) pomalá chůze s přechodem k rychlejší až po běh (klus, rychlý běh a sprint).  

b) chůzi po špičkách, patách, vnějším nártu či chůzi po nerovném terénu - v MŠ               
můžeme balanční čočky, napomáhání prevenci svalové dysbalance.  

c) PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA: zaměřeno na poskoky, lezení či slalomový běh. Aplikujeme           
nejrůznější poskoky, popředu, pozadu (hra z vody do vody), poskoky stranou aj. Lezení             
a plazení (po čtyřech vpřed, vzad, lezení „mravenec“, „krab“ apod.) 

d) KRÁL SEDÍ (spí) NA TRŮNU 

uprostřed kruhu stojících dětí sedí na židličce Král a má na hlavě papírovou korunu. Během               
říkanky „Král sedí na trůnu, na hlavě má korunu. Kdo korunu z hlavy sejme, na královský trůn                 
si sedne“, 

děti chodí dokola kolem krále a jedno z dítek, na které ukáže p. uč., sebere králi korunu. Král                  
musí co nejrychleji dostihnout toho, co mu korunu sebral a zároveň ten, co mu ji sebral, musí                 
co nejrychleji dosedenou na trůn - a stává se králem. 

e) NA VODNÍKA 
Děti stojí uvnitř kruhu vytvořeného z lana, který znázorňuje rybník. Uprostřed je 
vybrané dítě – VODNÍK a děti plavou okolo něj a přitom říkají básničku: 
"Děti plavou po rybníku, Každý rychle pospíchá, Koho stačíš náš vodníku Ve vodičce 
nachytat?" 
Při posledním slově se děti snaží dostat co nejrychleji z rybníku ven a vodník se snaží 
někoho chytit, ten se pak stává vodníkem. 

 
 

2) Básničky:  

- Květnová básnička  (minulý týden jsme s dětmi již zmiňovali, tento týden ) 
dokončíme pohyb.ztvárnění + text) 

Měsíc květen, ten je prima, to už není vůbec zima! 

Všechny stromy rozkvetou, včely na ně přilétnou. 

Letí z květu na kvítek, z jabloně hned na šípek. 

Pyl moc pilně sbírají, med z něj potom dělají. 

- dramatizace pohádek 

 



3) Písničky: a) “Večerníček”, b) Pohádkový les 

a) Večerníček 

Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme večerníčka jak se 
uklání, pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou, z 
kouzelných hromádek hází lístky pohádek maličkou ručičkou. 

Nežli Brouček složí krovky, než by řekl smím? z televizní obracovky krokem 
Rumcajzím, loupežník vykročí, s každým pánem zatočí, Manku má copatou, 
zahvízdá, zapíská, vždycky najde Cipíska, bradu má vousatou. 

Červená se muchomůrka, letí motýlek, v trávě sedí Vochomůrka, vedle Křemílek, 
zkoumají pravidla, jak se vaří povidla, vařečkou míchají, kdopak dřív uteče, než 
jim hrnec přeteče, to se nás neptají. 

Méďa Béďa honí v lese vlka-zloděje, Míček Flíček rozbil okno, nic se 
neděje,opičák Hup a Hop řídí loď a barví strop, najedou na útes, všechno zná, 
všechno ví, všechno zdárně vyřeší chytrý pes maxipes-Fík. 

b) Pohádkový les 

 
 



Rf.: Hádej, hádej, kampak půjdem dnes? Čeká na nás pohádkový les! 

1. Kdopak by se vlka bál? 

Půjdem ještě trochu dál. 

K perníkové chaloupce 

vede cesta do kopce. 

Rf.: Hádej, hádej, kampak půjdem dnes? Čeká na nás pohádkový les!  

2. Rákosníček, vodníček 

hlídá si svůj rybníček. 

Čípak jsou ty korálky? 

Přece víly Amálky. 

Rf.: Hádej, hádej, kampak půjdem dnes? Čeká na nás pohádkový les! 

3. Budulínek smůlu měl, 

na lišce se projet chtěl. 

A ta žabka Márinka 

kouká na něj z okýnka. 

Rf.: Hádej, hádej, kampak půjdem dnes? Čeká na nás pohádkový les! 

 

 

 

 
 

 



4) Pracovní listy: a)  Včeličky: 

 
 



b) Oplylování 

 



c) zraková diferenciace 

 

 



c) spojuj tečky dle prvního obdélníku v řadě 

 



5) Hádanky:  

A) Vlčí hádanky (autor Martina Lišková, ilustrace Adolf Dudek (Sluníčko 6/2010)) 

 
 



 
 
 

 

 



6) Pohádky: 1 týden) Ztracená ponožka, 2 týden) O Smolíčkovi 
 

Ztracená ponožka 
Byly jednou dvě ponožky. Jedna levá a druhá pravá, tak už to přece bývá. Patřily malé Adélce, která 
je měla ze všech svých ponožek nejraději. Ponožky byly krásně žluté jako sluníčko a na sobě měly 

velké červené jahůdky.  

Adélčina maminka měla jednoho dne plnou pračku prádla. Vyprala s prádlem i Adélčiny ponožky. Co 
se ale nestalo! Maminka jednu ponožku zapomněla v pračce! Pravá ponožka visela na šňůře a 

vytahovala se a napínala v naději, že někde uvidí svoji levou kamarádku. A když se vám tak natahuje 
a natahuje až se celá napne, najednou „PRÁSK“ utrhla se se sevření kolíčku na prádlo a už leží na 

zemi v trávě.  

Pod šnůry přišel náhodou pejsek Hafík, který v trávě n ěco hledal, nějakou stopu. Jeho čumáček 
vyčenichal spadlou ponožku. Ponožka volá „POMÓC!, POMÓC!“, ale nikdo její jemný hlásek neslyší. 
Hafíka po malé chvilce přestává bavit hraní si s mokrou ponožkou a nechává ji pohozenou v trávě. 
Ponožka si oddechla, ale jen na malou chvilku. Přichází maminka s košem a sbírá suché prádlo. A 
naší ponožky, pohozené opodál v trávě, si vůbec nevšimla! „HALÓ TADY JSEM, TADY NA ZEMI!“, 
volá ponožka ze všech sil. To její volání jí ale nebylo vůbec nic platné. Maminka odchází domů s 

plným košem prádla.  

Sluníčko se schovalo za kopeček a zešeřilo se, až najednou byla všude tma. Pravá i levá ponožka 
měly nelehkou noc. Byla jim zima. Pravá byla celá mokrá od ranní rosy a ta levá zůstávala bez 

povšimnutí stále mokrá v pračce.  

Maminka dává druhý den do pračky další prádlo a přitom tady nachází i onu zapomenutou ponožku. 
„A kdepak je druhá?“ Maminka hledá, hledá, ale nenajde . Nenašla ji ani uplakaná Adélka, která si ji 

chtěla zrovna vzít do školky. „Zítra ti koupím nové“, slibuje Adélce maminka.  

Na druhý den kupuje Adélce ty samé ponožky, raději hned dva páry úplně těch stejných, žlutých s 
jahůdkami. Adélka měla z ponožek obrovskou radost. Ale sotva mamince poděkovala, už utíkala na 

zahradu, hrát si s pejskem Hafíkem.  

Adélka s Hafíkem běhají, dovádějí a koulejí se spolu v trávě. Když tu Adélka najednou objeví onu 
ztracenou ponožku. „Jéjé, tady jsi ty moje ztracená jahůdková ponožko! To se budeš divit, maminka ti 

koupila kamarádky, uvidíš!“ A už běží s ponožkou domů pochlubit se mamince.  

Maminka ponožku vyprala. Sluníčko jí usušilo. A pak už pospíchala do šuplíčku k ostatním ponožkám. 
Obě staré ponožky měly velkou radost ze šťastného shledání. A úplně největší překvapení ponožky 
zažily tehdy, když objevily, že mají další sestřičky - dvojičky. To bylo veselo v šuplíčku! Ponožky si 

spolu všechny povídaly a povídaly až do samotného rána.  

Kterápak asi ponožka bude mít zítra to štěstí a půjde s Adélkou zítra do školky? Určitě to bude ta 
žlutá s červenými jahůdkami, to víme děti jistě už dnes. 



O Smolíčkovi: 1) pohádka - próza, 2) pohádka - veršovaná 

1) 

 

Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na 
pastvu, a vždycky když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. 
Smolíček vždy měl zavříno, a dlouho nikdo na dvéře nezaklepal. Jednoho dne ale kdosi na 
dvéře zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to, ozvaly se zvenčí líbezné hlásky: 

Smolíčku, pacholíčku, 

otevři nám tvou sedničku, 

jen dva prstéčky tam strčíme, 

jen co se ohřejeme, 

hned zas půjdeme. 

Smolíček otevřít nechtěl; hlásky venku ještě líbezněji prosily. Smolíček byl by jim rád otevřel, 
ale bál se jelena. Že jim neotevře, ne a ne, a neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu Smolíček, 
že někdo klepal na dvéře, že líbezné hlásky prosily, aby jim otevřel; on však že neotevřel. – 
„Dobře jsi udělal, Smolíčku, žes neotevřel, to byly jeskyňky (jezinky?). Kdybys byl otevřel, byly 



by tě odnesly.“ – Smolíček byl rád. Druhý den šel zase jelen na pastvu a Smolíček zavřel. – Tu 
zanedlouho ozvou se přede dveřmi ještě líbeznější hlásky než před tím dnem: 

Smolíčku, pacholíčku, 

otevři nám tvou sedničku, 

jen dva… atd. 

Smolíček že neotevře, ač by rád byl otevřel a na jeskyňky se podíval. Tu začaly jeskyňky přede 
dveřmi zimou se třást a plakat, až to bylo Smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko dvířka, co by 
tam mohly dva prstejčky strčit. I děkovaly u jeskyňky a hned strčily mezi dvéře dva bělounké 
prstéčky, pak celou ruku, a huš byly v sedničce, 

 

Smolíčka uchytly a pryč s ním utíkaly. Tu se pustil Smolíček do volání: 

Za doly, za hory, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka, 

pacholíčka 

jeskyňky nesou. 



Jelen se nedaleko pásl, a jak slyšel Smolíčkův hlas, přiběhl a jeskyňkám ho vzal. – Doma 
dostal prý Smolíček výlupek na pamětnou, aby podruhé nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, 
že neotevře, i kdyby jeskyňky ještě líbezněji prosily. Kolik dní nepřišel nikdo, až zase jednoho 
dne ozvaly se přede dveřmi hlásky: 

Smolíčku, pacholíčku… atd. 

Smolíček ale jako by je neslyšel, až když tuze zimou se cintovaly (se třásly) a tolik prosily, aby 
je trošinku jen ohřejt nechal, povídal, že jim proto neotevře, že by ho zase odnesly: „Ne, my tě 
neodnesem, a kdyby, nemáš se čeho bát, u nás bysi se měl lepší než zde, všeho bysi měl 
hojnost a my bychom s tebou ustavičně hrály.“ 

Smolíček dal se zase omluvit a pootevřel, ale jeskyňky mžikem octnuly se v sedničce, 
Smolíčka uchytly, a pryč s ním utíkajíce, hrozily mu, že ho zabijou. Smolíček volal zase: „Za 
doly, za hory, mé zlaté parohy…“ atd., ale tenkráte bylo darmo, jelen pásl se daleko, neslyšel 
ho, a jeskyňky ho donesly až domů. Ubohý Smolíček měl se dobře – to je pravda, samými 
lahůdkami ho krmily, ale jen proto, aby ztloustnul, a pak chtěly si ho zabít. Zavřely hora žádná 
s ním nehrála. Když už mnoho dní u nich byl a mnoho dobrot a lahůdek snědl, přišly jeskyňky 
k němu, a že aby jim ukázal malíček; když jim malíček ukázal, řízly do něho, jestli by dost tlustý 
byl. Zdál se jim dost tlustý; vzaly ho tedy, svlekly ho, položily do korýtka a nesly do pece. 
Smolíček byl v hrozné úzkosti, prosil je, aby se slitovaly, ale ony nic – i pustil se milý Smolíček 
do pláče a volání: 

Za doly, za hory, 

mé zlaté parohy, 

kde se pasou! 

Smolíčka, 

pacholíčka 

jeskyňky pryč nesou! 



Tu se ozvou rychlé skoky, 
jelen zlatoparohatý přiběhne, Smolíčka pacholíčka nabere na parohy a pryč s ním uhání domů. 
– Doma ale Smolíček dostal co proto, a plakal a slíbil, že už bude vždycky poslouchat a že 
nikdy více jeskyňkám neotevře, a taky neotevřel. 

2) veršovaná pohádka “O Smolíčkovi” 

V temném hvozdu vprostřed skal 
statný jelen přebýval. 
Přísné oči plamenné, 
kopyta jak z křemene, 
a co slunce z oblohy 
jeho zlaté parohy 
do daleka blýskají. 
 
Kráčel jednou po kraji 
a co vidí: košíček. 
V něm hošíček, robátko. 
Hladový a nevyspaný, 
od smůly je umazaný, 
— inu Smolíček. 
 
Zabalil to děťátko, 
do chalupy si ho vzal. 
Nakrmil ho, napojil ho, 
vykoupal a učesal. 
Už si brouká a už zlobí. 
Žijí spolu od té doby: 
Jelen a kluk Smolíček. 



 
Chlapec má se k světu čile. 
Ráno skočí do košile, 
hraje si a rošťačí, 
potom rychle posvačí, 
řádí zas až do oběda. 
A pak znova… 
Večer nechce si mýt krk 
a v postýlce neposeda 
zlobí - jako každý kluk. 
 
Jednou jelen za pastvou šel 
za tři vršky, nedaleko. 
Říká přísně: 
   „Smolíčku, 
   na kredenci v hrníčku 
   k snídani máš teplé mléko. 
   S čím chceš si tu hezky hrej, 
   ale dobře poslouchej: 
   neotvírej nikomu! 
 
   Každý v lese hodný není. 
   Zrovna včera na mýtině 
   zahlédl jsem Jeskyňky! 
   Kdo je pustí do stavení, 
   toho schvátí do jeskyně 
   a zle se mu povede. 
   Nepouštěj je do síňky! 
   Neotvírej nikomu!“ 
 
Když pak jelen odešel, 
Smolíček si pěkně hrál. 
Hrad má z kostek postavený, 
domek s plotem nakreslený, 
z houpání je unavený, 
A teď už se trochu nudí, 
neví, co by ještě dál. 
 
Když tu slyší znenadání 
zvenčí šum a štěbetání. 
 
   „Smolíčku, hošíčku, 
   otevři nám světničku! 
   Jenom na dva prstíčky: 
   jen se trošku ohřejeme 
   a hned zase půjdeme!“ 
 
Zželelo se Smolíčkovi 
zkřehlých, zmrzlých Jeskyněk. 
Pootevřel na dva prsty 
a hned zvenku do síně 



divoženek houf se tlačí. 
 
Smolíček se na ně mračí, 
jenže ony se mu smějí, 
výskají a dovádějí. 
Hleď tu chásku proradnou: 
ve chvilce ho popadnou, 
do tmy lesa odnášejí. 
 
Vystrašily Smolíčka, 
je v něm malá dušička: 
 
   „Za hory, za doly, 
   mé zlaté parohy, 
   kdepak se pasou? 
   Jeskyňky Smolíčka 
   do lesa nesou!“ 
Slyší jelen hlásek tenký. 
Hop a skok a čtyři dupy 
přes tři vršky, přes tři meze. 
Rozehnal ty divoženky 
a zas domů do chalupy 
Smolíčka si zpátky veze. 
 
Na pamětnou dal mu ale, 
pořádně mu vyčinil. 
 
   „Co kdybych se pásl dále? 
   Jakpak bych vás dohonil?!“ 
 
Za nějaký čas však zase 
jelen musí na den pryč. 
Za horou až dnes se pase. 
 
   „Pěkně zamkni, tu máš klíč, 
   nikoho sem nepouštěj, 
   ať zas není do ouvej!“ 
 
Smolíček byl poslušný. 
V sednici si pěkně hraje, 
Jeskyňka že proradná je, 
to už poznal, to už ví. 
 
Ledva na ně vzpomene si, 
za dveřmi zas známé hlasy: 
 
   „Smolíčku, hošíčku, 
   otevři nám světničku! 
   Jenom na dva prstíčky: 
   jen se trošku ohřejeme 
   a hned zase půjdeme!“ 



   „Neotevřu, však vás znám! 
   Na špehýrku, na půl líčka - 
   a Smolíčka pacholíčka 
   odnesete kdovíkam!“ 
 
   „Smolíčku, hošíčku, 
   otevři nám světničku! 
   Jenom kousek, na skulinku, 
   prochladnem tu za chvilinku, 
   achich ouvej, zmrzneme! 
   Jen se trošku ohřejeme 
   a hned zase půjdeme!“ 
 
Chudinky, jsou celé zkřehlé… 
Zželelo se mu jich, ejhle: 
pootevřel na skulinku, 
troška tepla pro Jeskyňku, 
na špehýrku, na malíček - 
a Smolíček pacholíček 
odnášen je kdovíkam! 
 
   „I vy jedny, proradné! 
   až vás jelen popadne… 
 
   Za hory za doly, 
   mé zlaté parohy, 
   kdepak se pasou? 
   Jeskyňky Smolíčka 
   do lesa nesou!“ 
 
Marně ale volá, křičí, 
dnes ho jelen neuslyší. 
Přes tu horu, za les třetí 
Smolíčkův hlas nedoletí. 
 
A už jsou tam, u jeskyně. 
Co jeskyně: díra v stráni 
jenom to je, ztuchlá, tmavá, 
samý kořen zleva zprava, 
ze všech stran zní skřehotání. 
Sudičky, ach, stůjte při něm. 
Ze všech koutů temné síně 
hrnou se zlé jeskyňky: 
 
   „Koho sníme? Toho sníme!“ 
 
   „Ale vždyť je malinký, 
   nejdřív si ho vykrmíme!“ 
 
A hned chlapci v tmavém koutku 
pletou klícku z pevných proutků. 



 
   „Do klece ho posadíme, 
   dokulata vykrmíme 
   a pak upečem a sníme!“ 
 
Jak řekly, tak udělaly. 
V kleci sedí chudák malý, 
smutný je a bez radosti. 
 
Jeskyňky ho sladkým hostí: 
 
   „Tu máš med a marmeládu, 
   dortíky a čokoládu, 
   buchtičky a rohlíčky, 
   sušenky a koblížky, 
   dobrot kopec, všeho dosti. 
   Jen jez, máme do sytosti, 
   jídel hromada. 
   Sladké, sladké, ještě sladší, 
   Jen si dej, ty kudrnáči.“ 
 
A Smolíček-bumbrlíček 
všecko spořádá. 
 
Tak jdou týdny, jelen hledá, 
kam zmizel ten neposeda, 
kde je jeho Smolíček? 
Ten kluk zatím přenešťastný 
v kleci kyne, tlustý, mastný, 
je jak pytlík kuliček. 
 
   „Už je zralý, vykrmený 
   kulaťoučký, zaoblený!“ 
 
radují se divoženky. 
 
   „Nevejdeš se do klece, 
   tak šup s tebou do pece! 
   Přichystejte stoly, sklenky, 
   bude hostina!“ 
Teď to zlé být začíná - 
horce v peci roztopily, 
Smolíčka si naložily… 
 
   „Za hory za doly, 
   mé zlaté parohy, 
   kdepak se pasou? 
   Jeskyňky Smolíčka 
   do pece nesou!“ 
 
Naštěstí je v téhle chvíli 



jelen poblíž, hned sem pílí. 
Hop a skok a čtyři dupy 
už je tady, zlostí supí, 
Huš, Jeskyňky zlořečené! 
Kopyty je rozežene 
a Smolíčka-bumbrlíčka 
veze domů do chalupy. 
 
No to byla veselice 
ve světničce pod strání. 
Smolíček a jelen spolu 
skáčou, tančí kolem stolu 
ze šťastného shledání. 
 
Jelen, ten se nezlobí, 
ani slovem nevzdechne. 
Smolíček sám dobře ví, 
že už nikdy, nikdy dveře 
pro Jeskyňky neotevře. 
Vždy ho ve všem poslechne. 
 
 
U obou pohádek se zaměříme na obsah, snažíme se, aby děti soustředěně poslouchaly. Doptáváme 
se na detaily a zkoumáme proč se tak stalo,, zda by to mohlo dopadnout i jinak. Případně jak? 
Necháváme děti, aby se samy zapojovaly a přemýšlely o přečteném. V druhém týdnu se detailně 
zaměřujeme na pohádku O Smolíčkovi, kdy dětem zkusíme přečíst i tu veršovanoua doptáváme se, 
jaká se jim líbila více a proč. 

7) Výtvarné činnosti: 

Kreslení oblíbené pohádky 

Kreslení/malba pohádky O Smolíčkovi 

 


