
Červená Karkulka       
                                          

Motivace 
Babička měla svátek, a tak se Červená Karkulka vydala za 

babičkou, aby jí přinesla nějaký dáreček. Maminka jí sice do 

košíku zabalila bábovku, vajíčka a láhev pití, ale Karkulka se 

rozhodla babičku ještě překvapit svým dárkem. Řekla si: "Když 

mi všichni říkají Červená Karkulka, měl by to být dáreček 

červený, aby všichni poznali, že je ode mne." 

 

 

 

 

Nabízené činnosti: 

 Poslechni si příběh a zkus vymyslet co červeného, by mohla přinést babičce; 

 nejsnazší pro Karkulku bylo babičce přinést červené jablíčko ,protože jim rostla na zahrádce; 

víš jak se jmenuje strom, na kterém rostou jablíčka?  Karkulka se ještě rozhodla babičce 

jablíčko namalovat, ale udělala ho zvláštní - "obživlé", aby si s babičkou mohlo povídat, hrát, 

doběhnout babičce pro něco, nebo jí něco podat – zkus vymyslet, jak by mohlo jablíčko 

babičce pomáhat 

 

 obživlé jablíčko pro babičku (malba, kresba); 

 na čtvrtku (papír) si namalujte červenou temperou (pastelkou, voskovkou) jablíčko - tak 

velké, abyste ho mohli oživit; 

 obživení - kresba tuší (fixou, propiskou, tužkou) - (oči, nos, ruce, nohy, vlasy, různé doplňky 

dle fantazie dětí); 

 jablíčko děti vystřihnou a nalepí na karton (krabice od bot, krabice od mléka) , do rukou 

můžete přilepit drobný předmět, který jablíčko nese babičce - kytička, přání apod. 

 jablíčku dejte jméno 

 

 

 

 

 Zkus převyprávět pohádku podle obrázků, pokud si jí ještě moc nepamatuješ, můžeš si ji 

společně s maminkou přečíst: 



 

 

 

 Vyrob si svoji Karkulku 

Budeš potřebovat: papír, červený papír, nůžky, fixy a lepidlo 



Z červeného papíru si vystřihni kolečko  a čtverec    , ten přehni tak, 

aby se z něj stal trojúhelník  .  

Ten nalep na papír a na špičku přilep kruh. Vystřihni menší kroužek z papíru a nalep ho do červeného 

kruhu, to bude obličej. Nezapomeň Karkulce domalovat oči (řasy), pusu, nos, obočí a uši. Vlasy jí přidělej 

dle fantazie, domaluj, vystřihni a nalep z papíru, nalep bavlnky apod. K sukničce dolep nohy a je hotovo.  

 

 

 

 

 

 Vymaluj a vystřihni obrázky, nalep do košíčku vše, co Karkulka nesla babičce.  

 



 

 

 

 

 Vymaluj si obrázek. Kdo na něm je a co dělají? 



 



 

 


