
TÉMA: Z rozprávky do rozprávky 

Akým mesiacom je marec? Je mesiacom kníh. Čítajme si rozprávky, 

rozprávajme si príbehy, vymýšľajme si vlastné a učme sa vážiť si knihy.   

 

NÁVRHY 

1. Prečítajte si každý deň aspoň jednu klasickú rozprávku.  

-O 3 prasiatkach, Šípková Ruženka, Snehulienka a 7 trpaslíkov, Červená 

čiapočka, Sedem kozliatok a vlk, Medovníková chalúpka, Statočný cínový 

vojačik, Kocúr v čižmách, O 12 mesiačikoch, Palculienka, Alica v krajine 

zázrakov, ...  

(Niekoľko rozprávok Vám prikladáme na konci tohto súboru) 

 

-Po prečítaní rozprávky si spoločne prezrite obrázky. Porozprávajte sa o nich. 

Potom si môžete vymeniť úlohy. Dieťa bude čítať rozprávku vám, s oporou 

o obrázky.  

-Rozprávajte sa o rozprávke. Čo sa dieťaťu páčilo, nepáčilo. Rozprávajte sa 

o pocitoch z príbehu, o povahe každej postavy, ... 

 

 

2. Vysvetlite deťom pojmy: autor, strana, obsah, ilustrátor a jeho ilustrácie, 

... 

 

 

 

3. „Moja obľúbená rozprávka“ 

-Dieťa si vyberie rozprávku, ktorá sa mu najviac páči a nakreslí obrázok. Príklad: 

Čo si predstavíš o rozprávke O červenej čiapočke? Dievčatko v červenom plášti 

a vlka pri chalúpke. Dieťa si môže nakresliť na výkres hocičo, čo si predstavuje 

v danej rozprávke. Farbičkami, pastelkami, vodovými farbami, ... 

 



4. „Záložka“ 

-Vyrobte si s deťmi záložku do knihy. Môžete ju potom využívať napríklad 

v knihe, ktorú si zvyknete čítať pred spaním. Alebo motivujte dieťa výrobou 

záložky do knihy pre babku/dedka s venovaním, ktorí musia byť teraz veľmi veľa 

doma. Potešíte starých rodičov a namotivujete svoje dieťa.  

(Nápady na záložky Vám prikladáme na konci súboru) 

 

5. „Hádaj aká je to rozprávka“ 

-Ukážte deťom obrázky z rôznych príbehov, ktoré ste si spolu čítali. Deti budú 

hádať, o aký príbeh sa jedná. Na základe toho zistíte, ktorú rozprávku Vaše 

dieťa výborne pozná, a ktorú naopak, ešte úplne nepozná. Môžete to dieťaťu 

sťažiť a ukázať mu napríklad vlka. Jeho úlohou teraz bude povedať všetky 

rozprávky, v ktorých sa vlk nachádzal. 

Ďalej môžete túto úlohu rozvíjať. Ukážete dieťaťu obrázok, na základe ktorého 

má prerozprávať celý príbeh.  

(Niektoré pomocné obrázky prikladáme na koniec súboru) 

 

 

RADY A NÁVRHY NA ZÁVER 

-Striedajte každú činnosť s pohybom. Napríklad pri čítaní rozprávky si kľudne 

sadnite na zem, keď začnete hovoriť o tom, ako chodí vlk lesom, prejdite sa so 

svojim dieťaťom po zemi ako vlk po lese. 

-Používajte všetko, čo doma máte k danej téme. Omaľovánky rôznych 

rozprávok, pexeso, spoločenské hry, puzzle, hovorené rozprávky na CD, pozrite 

si rozprávku v TV, ...  

-Vyrobte si kráľovské korunky, rytiersky štít, plášť červenej čiapočky zo starej 

látky, príbeh o 3 prasiatkach môžete spojiť s výrobou domčekov (vyrobíte 

papierový domček alebo domček z krabice, ktorý oblepíte napríklad 

špáradlami, alebo namaľujete na neho červené tehly a pod.). 

 

 



Prílohy 

ROZPRÁVKY NA ČÍTANIE 

https://www.najprvdeti.sk/rozpravky-na-citanie/ 

https://nadobrunoc.estranky.sk  

 

 

ZÁLOŽKY 

 

                         

 

            

 

 

 

https://www.najprvdeti.sk/rozpravky-na-citanie/
https://nadobrunoc.estranky.sk/


OBRÁZKY Z ROZPRÁVOK 

 

 

 

  



 

 

 



   

 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


