OD PRVNÍ STRÁNKY
Prohlédněte si společně s maminkou knihovničku a
vyberte knížku, kterou máš nejraději





O čem je?
Jak se jmenuje její hlavní hrdina?
Kolikrát jste ji již četli?
Umíš říct, proč zrovna tuhle knížku máš
nejraději?
 Uměl by si nakreslit obrázek k této knížce? A ukážeš nám ho?

Malovaná pohádka
Jiří Žáček
Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Koho do ní namaluju,
aby byla v pořádku?
Princeznu a Babu Jagu?
Draka, co má dračí spády?
Honzu nebo loupežníky?
Sebe a své kamarády?
Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Potom vám ji celou povím,
umím ji i pozpátku.

O třinácté komnatě

Vratislav Spilka, z časopisu Mateřídouška
Stojí, stojí starý hrad.
Počítejte, co má vrat.
Malinkými vrátky
jde se do pohádky.
Druhá vrata vedou na nádvoří.
Za třetími hrozný oheň hoří.
Za čtvrtými vraty zuří zima,
za pátými skučí meluzína,
za šestými číhá dračí král.
Do sedmých vrat, tam jsem se jít bál.
Za osmými černokněžník bývá,
za dalšími kostlivec se kývá,
Desátá, ta vedou do poschodí,
kudy v noci Bílá paní chodí.
V jedenáctých sídlí netopýři,
za dvanáctými je plno mříží,
za třináctým zámkem pláče princezna.
Prý je zakletá a velmi líbezná.
Třináctá komnata vězní jí tam.
Doufám, že špatně nepočítám.
Za dvanáctými vraty plno mříží,
v jedenáctých sídlí netopýři,
desátá jsou vrata do poschodí,
těmi v noci Bílá paní chodí,
za dalšími kostlivec se kývá,
za osmými černokněžník zívá,
do sedmých vrat, tam jsem se bál,
za šestými číhá dračí král,
za pátými vraty meluzína,
za čtvrtými zuří mráz a zima,
za třetími oheň hoří,
druhá vrata vedou na nádvoří,
nejmenšími vrátky
vyklouzneme zpátky.
Až nám přestane strach šlapat na paty,
zachráníme princeznu z té komnaty.

Promluvte si s maminkou, čeho všeho se můžeme bát? Čeho se nejvíc bojím já?
Není špatné se občas trochu bát, ale je důležité umět se strachu postavit.

Záložky do knížky.
Vybarvi a vystřihni.

Najdi princezně cestu do zámku.

Kdo kam patří?
Spoj a vybarvi.

Každé princezně něco chybí. Vystřihni obrázky z dolní řady a přiřaď ke každé princezně. Princezny
vybarvi.

HÁDEJ, KDO JSEM?
A. Kdo jsem?
1. Jsem malá holčička.
2. Bydlím s maminkou.
3. Často chodím sama přes les na návštěvu k babičce.
4. A když má svátek, tak ji přinesu košík plný dobrot.
5. Nebojím se ani vlka.
6. Nosím červený čepeček.
ČERVENÁ KARKULKA
B. Kdo jsem?
1. Jsem malý kluk.
2. Bydlím s dědečkem a babičkou.
3. Dědeček a babička mě občas nechají samotného doma.
4. A říkají mi, ať nikomu neotevírám dveře.
5. Jenže já občas neposlouchám.
6. A proto si mě liška odnese na ocásku.
BUDULÍNEK
C. Kdo jsem?
1. Jsem vousatý mužský.
2. Dřív jsem bydlel v Jičíně.
3. Býval jsem švec a spravoval jsem boty.
4. Přestěhoval jsem se do lesa Řáholce.
5. Jsem hodný loupežník.
6. Mám ženu Manku a syna Cipíska.
RUMCAJS
D. Kdo jsem?
1. Jsem malý zelený skřítek.
2. Jsem velký neposeda.
3. Mám veliké uši a dobré srdce.
4. Bydlím v rybníčku zvaném Brčálník.
5. Osobně znám hvězdy a souhvězdí.
6. Jmenuji se podle rostlinky, která roste u vody.
RÁKOSNÍČEK
E. Kdo jsem?
1. Jsem hezká mladá dívka.
2. Umřela mi maminka a žiji teď s macechou a nevlastní sestrou.
3. Moji nejlepší přátelé jsou pejsek Tajtrlík, koník Jurášek a sova Rozárka.
4. Chtěla bych mít krásné šaty a tančit na plese s princem.
5. Mám ale jen staré šaty, tvář od popela a hodně práce.
6. Zachrání mě tři oříšky.
POPELKA

F. Kdo jsem?
1. Jsem malý kluk ze dřeva.
2. Mám velké oči a je se mnou legrace.
3. Hrozně rád jezdím na koloběžce.
4. Moje kamarádka se jmenuje Mánička.
5. Mám pejska Žeryka.
6. Můj taťulda se jmenuje Spejbl.
HURVÍNEK
G. Kdo jsem?
1. Jsem krásná, hodná, černovlasá princezna.
2. Mám zlou macechu a ta má kouzelné mluvící zrcadlo.
3. Nejdříve mě vyhnala z domu.
4. Potom mě chtěla otrávit jablkem.
5. Pomáhalo mi 7 malých kamarádů.
6. Zachránil mě krásný princ polibkem.
SNĚHURKA

Je to tady samá princezna  Tak také něco pro kluky.
Spoj tečky a vybarvi.

