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Milé děti,
zkusíte uhádnout tuto hádanku:

Ano, správně! Je to Červená Karkulka! A hned vám prozradím, proč nás celým tímto
úkolníčkem bude provázet právě Karkulka. Měsíc březen, který právě teď máme, je totiž také měsíc
knihy. A knihy jsou pro vás děti plné pohádek. Já bych vám tímto úkolníčkem ráda připomněla
pohádku „O Červené karkulce“.

Nejprve si pozorně poslechněte čtenou pohádku, můžete si při čtení ukazovat jednotlivé
obrázky – části děje.
„O Červené Karkulce“
Žila jednou jedna hodná a milá dívenka. Všichni ji měli velice rádi a ze všech nejvíce maminka
s babičkou. Babička jí ušila červený čepeček a podle něj jí začali říkat Červená Karkulka. Babička
bydlela na samotě u lesa, kde široko daleko nebyla žádná jiná chaloupka. Babička se tam starala
o lesní zvířátka.
Jednou v létě maminka napekla bábovku, do košíku přidala láhev vína a řekla Karkulce:
„Babička má dneska narozeniny. Vezmi košík a zanes ho k babičce do chaloupky. Ale jdi rovnou,
ať se v lese nezatouláš!“ Karkulka pokývala hlavou a zvesela se vydala na cestu. Cestu si
zpříjemnila poskakováním a broukáním si. Brzy se dostala do lesa až došla k malému potůčku.
Karkulka neodolala, zula si boty a začala máchat nožky ve studené vodě. V tom se před ní objevil
vlk.

„Dobrý den, Karkulko, kampak jdeš?“ zeptal se. Hlas mu skřípal, přestože se snažil mluvit
drobounce, aby Karkulku nepolekal. Ale Karkulka se vlka nebála a povídala mu: „Jdu k babičce do
chaloupky v lese. Má dnes narozeniny, a tak jí maminka upekla bábovku.“
„Chceš ochutnat?“ nabízela vlkovi. Ten si přičichl ke košíku a ušklíbl se. „Maso nemáš?“ zeptal se
znechuceně.
„Nemám,“ odpovědělo děvčátko.
„No, nevadí, bábovku si nechám k večeři,“ řekl vlk.
V duchu už ale přemýšlel, jak by dostal Karkulku. „A kdepak bydlí tvoje babička?“ „Ty to nevíš?“
divila se Karkulka, „přece v chaloupce za lesem. Půjdeš kousek podle potoka, potom zahneš
doprava a už tam budeš.“ „Tak víš co, Karkulko, budeme závodit,“ navrhl vlk. „Ty půjdeš dolů
kolem potoka a já proti vodě. Schválně, kdo bude u babičky dřív.“ Karkulka se jen zasmála,
popadla košík s bábovkou a vínem a vydala se na cestu. Vlk šel kousek opačným směrem, ale za
chvíli skočil do houští a hnal se křovím rovnou na kraj lesa. Za chvilku už stál před babiččinou
chaloupkou a klepal na dveře. „Kdopak to je?“ ozvalo se zevnitř. „To jsem já, Karkulka,“ zavolal
tiše vlk. Babička se už nemohla vnučky dočkat a otevřela dveře. Vlk se na babičku vrh a spolkl ji.
Potom si dal na hlavu její čepec, nasadil si na nos brýle a lehl si do postele. Vzal si babiččinu
knížku a dělal, že čte. Karkulka se zatím v lese honila za motýly, sbírala maliny a prozpěvovala si,
až konečně došla k chaloupce. Zaklepala na dveře a zevnitř se ozval chraptivý hlas: „Kdopak to
ťuká?“ Karkulka se zarazila, ale pak odpověděla: „To jsem já, babičko, vaše Karkulka.“ „Pojď dál,
děvenko, je otevřeno.“ Karkulka vešla dovnitř, a když spatřila babičku, podivila se: „Babičko, máte
takový divný hlas.“ „I nediv se, děvče, napila jsem se studené vody a teď trochu stůňu.“ Karkulka
tedy vyřídila pozdrav od maminky, postavila na stůl košík a šla dát babičce pusu. Ale jak ji uviděla
zblízka, vylekala se: „Babičko, vy máte velké uši!“ „To abych tě lépe slyšela.“ „A babičko, vy máte
velké oči!“ „To abych tě lépe viděla.“ „Ale babičko, vy máte velké zuby!“ podivila se Karkulka
naposled. „To abych tě lépe mohl sníst!“ zařval vlk, vyskočil z postele a Karkulku taky spolkl!
Jenže ta dvě veliká sousta ho velmi tížila. Svalil se zpátky do postele a tvrdě usnul.
Za malou chvíli šel kolem chaloupky myslivec, babiččin známý, a uslyšel zevnitř podivné chrápání,
a tak se podíval oknem dovnitř. Vidí tam vlka s velikým břichem, jak chrápe v babiččině posteli. Na
nic nečekal, vběhl dovnitř a tesákem rozpáral vlkovi břicho. Z něj vyskočila Karkulka, za ní
babička, naštěstí obě živé a zdravé. Vlk zatím stále spal jako zabitý. Společně mu nasypali do
břicha kamení a znovu ho zašili. Pak se schovali do kouta a čekali, co se bude dít. Vlk se za chvilku
vzbudil a zaskuhral: „To mám ale žízeň!“ Dovlekl se ke studni, nahnul se nad ni a kamení ho stáhlo
dolů. Žbluňklo to, kamení ho samou tíhou táhlo ke dnu a vlk se utopil. Babička pak pohostila
myslivce vínem a bábovkou, najedli se a myslivec Karkulku pro jistotu odvedl domů.

Poslechněte si také hudební verzi této pohádky na tomto odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg

Jednodušší verzi písničky si můžete zkusit rytmizovat:

Pomozte Karkulce najít cestu lesem k babičce:

Rozstříhejte obrázky a hledejte poloviny obrázku, které vytvoří pohádkovou postavu:

Vystřihněte obrázky Karkulky a seřaďte je podle velikostí od nejmenšího po největší:

Rozstříhejte obrázky, poté najděte správný stín pohádkových postav:

Karkulka:
Vymalujte Karkulku libovolnou technikou:

Vlk z novin:
Natrhejte noviny na kousky a vlepte je do připravené šablony vlka, můžete se
pokusit dokreslit zuby fixem.

V rámci pracovní výchovy pomozte mamince upéct voňavou bábovku.
Hrníčková mramorová bábovka:
2 hrnky hladké mouky
1 hrnek cukru
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
1 vejce
1/3 hrnku oleje
3/4 hrnku mléka
holandské kakao
strouhanka
sádlo
Postup:
1. Ze všech surovin (kromě holandského kakaa), vytvoříme těsto. Část těsta obarvíme
holandským kakaem. Bábovkovou formu vymažeme sádlem a vysypeme strouhankou.
2. Do formy nalijeme nejdříve část bílého těsta, poté těsto s kakaem, a nakonec zbytek
bílého těsta.
3. Dáme péct cca 30 minut na 180 stupňů.
4. Dobrou chuť!

Do pečení bábovky zapojte všechny smysly. Zjistěte, které suroviny jsou sypké a které tekuté.
Pozorujte, jak kakao obarví těsto. Přivoňte si k vanilkovému cukru, k upečené bábovce. Ochutnejte,
jak vám bábovka chutná.

Po vydatné svačince se vžijte do role Karkulky a vydejte se na procházku lesem. Dýchejte zhluboka
čistý vzduch, pozorujte stromy, poslouchejte zpěv ptáků a nechte se hřát paprsky slunce.

V Ostravě dne 11. března 2021
Vypracovala:
Mgr. Alžběta Krýsová

