Koblížek a jeho pohádkoví kamarádi
Perníková chaloupka
1. Četba pohádky – mami, tati, přečti mi pohádku (viz příloha 1)
2. Volné převyprávění dítětem - kolik postav v pohádce vystupuje? jaké vlastnosti mají tyto
postavy?
3. Kresba postavy – nakresli Jeníčka a Mařenku u perníkové chaloupky (velikost papíru A4)
4. Hledání perníčku – mamka nebo taťka ti vyznačí cestu korálky, kostkami, zmuchlanými
novinami…… od startu k cíli. Na konci cesty bude perníček (papírový či
doopravdový) toto lze uskutečnit doma i venku
5. Dechové cvičení – roztrhejte kousek toaletního papíru na malé kousky, kousek papíru přenes
pomocí brčka přes polštář, kostku, stoličku….nebo z misky do misky
6. Omalovánky – pěkně vybarvi a doplň obrázek perníkové chaloupky bez přetahování – viz př. 2
7. Labyrint - poznáš, kdo jde domů a kdo do perníkové chaloupky? – viz příloha 3
8. Grafomotorický list – dokresli rovné čáry – stromy – viz příloha 4
9. Výroba perníčků z papíru – čtvrtku nebo kancelářský papír přeložíme tak, aby vznikly 4 části
(2x na polovinu). Do každého okýnka nakreslíme jiný perník
10. Urči hlásku na začátku slova ve slově: perník, Jeníček, Mařenka, lopata, strom, chaloupka, noc
Vytleskej u těchto slov slabiky! Kolikrát jsi tleskl?
11. Pečení perníků – s maminkou si můžete perníčky upéct, mňam! Anebo jiný dezert!
12. Pohádkový kvíz – znáš pohádky? Baví tě na ně koukat? Mám pro tebe test ! viz příloha 5
13. Básnička :
Odkud ten náš holub letí?
Letím z lesa, milé děti,
vrků, vrků, vrků.
Cos tam viděl, holoubku!
Perníkovou chaloupku u černého smrku.
Viděls také Mařenku?
Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem
krmili se perníkem.
A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?

Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč –
a už byli pryč!

Příloha 1: Pohádka

O perníkové chaloupce
Byla jedna chaloupka u lesa a v ní bydlel drvoštěp se svou zlou ženou a macechou jeho dětí –
Jeníčkem a Mařenkou.
Drvoštěpova rodina byla chudá a brzy neměla téměř co jíst. To se nelíbilo hlavně maceše,
a tak jednoho dne spustila: „Čtyři se tu neuživíme, půjdeme zítra do lesa a děti tam necháme.“
Drvoštěp nechtěl, ale macecha do něj tak dlouho hučela, až ho udolala. Jenže nevěděli, že to
všechno slyšel Jeníček s Mařenkou. Mařenka se zoufale rozplakala, ale Jeníček dostal nápad.
„Neboj Mařenko, my v lese nezůstaneme“, řekl odhodlaně a šel před chaloupku, aby nasbíral
kamínky.
Druhý den se vypravili na cestu a Jeníček si celou cestu značil kamínky cestu, aby se mohli
s Mařenkou večer snadno vrátit zpátky domů. Když přišli do lesa, macecha s tatínkem rozdělali
oheň, nechali u něj děti a odešli. „Jdeme kácet dříví. Až skončíme, přijdeme pro vás“, řekla
macecha a odešli.
Dětem bylo u ohýnku dobře a za chvilku usnuly. Když se probudily, byla už noc a nikdo
nikde. Mařenka začala plakat, ale Jeníček ji uklidňoval: „Neboj, Mařenko, já cestu domů najdu.“
A skutečně! Pod nočním měsícem se kamínky jen blyštěly, a tak se děti vydaly na cestu zpátky.
Kamínky je dovedly až k jejich chaloupce! K ránu už byly obě děti zase doma ve svých postýlkách.
Macecha z toho příliš radost neměla, ale co mohla dělat.
Jenže čas šel dál a bída byla čím dál větší. A tak jednoho dne macecha povídá: „Nic naplat, nemáme
co do pusy, zítra odvedeme děti do lesa a necháme je tam. Jen musíme jít ještě hlouběji, aby už
nenašly cestu domů.“ Tatínek nechtěl, ale macecha ho opět přemluvila.
Jeníček s Mařenkou zase všechno slyšeli, a tak se Jeníček opět rozhodl, že nasbírá kamínky,
ale ouha! Macecha je zamkla v pokoji. Jeníček si ale dokázal poradit. Rozhodl se, že krajíček
chleba, co s sebou dostanou k obědu, bude cestou drobit, a tak najde opět cestu k jejich chaloupce.
Jak si řekl, tak také druhý den udělal. Opět přišli do lesa, kde je tatínek s macechou nechali. „Jdeme
štípat dříví, do večera se vrátíme,“ řekla macecha a odešli. Děti opět u ohýnku usnuly a probudily se
až v noci.
Jeníček vyskočil na nohy a hned se chtěl vydat domů po stopách drobečků, kterými si značil
cestu do lesa, ale nešlo to. Všechny drobečky sezobala lesní zvěř! Jeníček s Mařenkou byli ztraceni!
Nezbylo jim nic jiného, než se spolehnout sami na sebe.
Dlouho bloudili lesem a snažili se najít cestu domů, až nakonec zabloudili k chaloupce.
A nebyla to ledajaká chaloupka! Byla celá z perníku a dalších dobrůtek. A protože měli Jeníček

s Mařenkou velký hlad, hned se pustili do sladkostí. „Kdopak mi to venku loupe perníček?“ Ozvalo
se zevnitř. Děti se lekly, ale hned pohotově odpověděly: „To nic, to jenom větříček.“ A s chutí jedly
dál.
Jenže nevěděly, že je to chaloupka zlé baby Jagy, která si postavila chaloupku z perníku jen
proto, aby do ní mohla lákat děti a potom je jíst! Babici to nedalo a nakonec vyšla ven, kde našla
Jeníčka s Mařenkou, jak se cpou perníčkem z její chaloupky.
Chytla je a zavedla dovnitř. Jeníčka dala do chlívku, aby si ho vykrmila a snědla a Mařenka jí
musela pomáhat. A tak Jeníček dostával samé dobrůtky – to proto, aby rychle přibíral na váze a aby
si ho mohla zlá čarodějnice brzy uvařit a sníst. Vždy jednou za čas, přišla babice ke chlívku
a chtěla, aby Jeníček vystrčil prstíček a ona mohla zjistit, jestli už tloustne. Jenže Jeníček nebyl
hloupý a vždy ježibabě strčil kůstku. Ježibaba se velmi divila, že vůbec netloustne, až jednoho dne
se dopálila a rozhodla se, že tak jako tak Jeníčka upeče a sní.
Mařenka velmi plakala, ale ježibaba se nedala obměkčit. „Nejdříve roztopíme pec
a upečeme chleba,“ oznámila babice. „Mařenko, vlez do pece a zjisti, jestli už je dost rozehřátá.“
„Ale já nevím, jak se do pece leze,“ dělala ze sebe hloupou Mařenka. „Můžete mi ukázat, jak se
leze do pece?“ Ježibaba vůbec netušila, že jde o lest a bez sebemenšího podezření si do pece vlezla.
Mařenka ani chvilku neváhala a strčila babici do pece a zavřela ji tam. Potom běžela osvobodit
Jeníčka a spolu utíkali domů, jen co jim nohy stačily.
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