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Čo nájdeš v pracovnom zošite? 

 
Pozorne počúvaj 

Vypočuješ si rozprávku a porozprávaš, čo sa v nej udialo. 

Ktoré postavy vystupujú v rozprávke? 

Rozlíšiš postavy, ktoré vystupujú v rozprávke a ktoré nie. 

Červené ako červená čiapočka 

Vyfarbíš maľovanku a nakreslíš ešte niečo červené. 

Poznáš aj iné farby? 

Pomocou farieb budeš čítať a dokončíš vetu. 

Ktorý obrázok je najväčší? 

Vyfarbíš obrázok, ktorý určíš ako najväčší. 

Čiapka z papiera 

Poskladáš papierovú čiapku podľa návodu. 

Spočítaj a vyfarbi 

Spočítaš rozprávkové postavy a vyfarbíš rovnaký počet okienok. 

Spočítaj a zakrúžkuj 

Spočítaš rozprávkové postavy a zakrúžkuješ ich počet. 

Zdravé mňamky pre starú mamu 

Pripravíš niečo zdravé pod zub pre starú mamu. 

Rovná cestička 

Nakreslíš rovnú cestu podľa predlohy. 

Kľukatá cestička 

Nakreslíš kľukatú cestu podľa predlohy. 

Tieňové pexeso 

Vyrobíš si pexeso a môžeš sa hrať. 

Nesprávny obrázok 

Označíš, čo do riadku nepatrí. 

Poskladaná rozprávka 

Poskladáš obrázky z rozprávky tak, ako si to počul pri čítaní. 

Prstové divadielko 

Vyrobíš si prstové bábky a môžeš hrať divadlo o Červenej čiapočke a zlom 

vlkovi. 
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Pozorne počúvaj 

Pozorne si vypočuj rozprávku. Potom porozprávaj, o čom bola, čo sa v nej dialo. 

Ktoré postavy v nej vystupovali? Ktoré boli dobré a ktoré zlé? Prečo?  

 
Rozprávka o Červenej čiapočke a zlom vlkovi 

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno malé dievčatko. A tomu dievčatku nik inak nepovedal, iba 

Červená čiapočka. Tak ho volali, lebo stále nosilo na hlave červenú čiapočku, ktorú mu uplietla 

stará mama. Dievčatku ju nosilo či v zime, či v lete a veru, neraz v nej aj zaspalo. Jedného dňa 

zavolala mama Červenú čiapočku a hovorí jej: „Červená čiapočka, stará mama je chorá. Zanes 

jej tento košíček s obedom, navarila som pre ňu polievku, upiekla chleba, aby nám zas 

vyzdravela," a podáva jej košík zakrytý obrúskom. „Cestou sa mi nikde nezatúlaj," pripomína 

mama Červenej čiapočke, keď ju vyprevádza z domu.  

„Nie, mamička, sľubujem, že pôjdem rovno za nosom, chcela som povedať, rovno k starej mame," 

sľubovala Červená čiapočka. 

Lesnú cestičku dobre poznala, častokrát nosila starej mame čerstvé mlieko alebo chleba. Ako si 

tak vykračuje Červená čiapočka po chodníčku, naraz jej len cestu skríži vlk. 

„Dobrý deň, dievčatko. Ako sa voláš a kamže si sa vybralo?" pozdraví sa jej. 

„Dobrý deň, vĺčik. Volajú ma Červená čiapočka. Ako táto čiapka, ktorú nosím na hlave. Darovala 

mi ju moja stará mama. Teraz je chorá a jej nesiem obed," vysvetľuje Červená čiapočka vlkovi 

a ani len netuší, aký je vlk zlý.  

„To je od teba pekné, Červená čiapočka," pochváli ju vlk, no len na oko, aby sa nepovedalo. Už 

aj spriada v hlave svoje škaredé plány: „A kde býva tvoja stará mama?" vyzvedá od Červenej 

čiapočky. 

„Tu neďaleko v lese. Na konci tohto chodníčka je čistinka a na tej čistinke stojí malá drevená 

chalúpka. Tam býva moja stará mama," odvetí Čiapočka. Vlk sa len tak oblizuje, keď mu toto 

všetko hovorí. Pomyslí si: No výborne, moja milá Čiapočka. Najprv zjem tvoju starú mamu a 

potom aj teba. Len musím prísť do chalúpky skôr ako ty. A tak jej hovorí: „Viem, čo by tvoju 

starú mamu potešilo. Pozri, koľko je tu kvetov. Čo keby si starej mame natrhala kytičku?" 

Vĺčik má pravdu, pomyslí si Červená čiapočka, keď sa díva na krásne kvety vôkol seba. Začne 

trhať najprv pri ceste, no čo keď tie najkrajšie kvietky sa na ňu usmievajú, čím ďalej od 

chodníčka. Celkom zabudne na svoj sľub, ktorý dala mamičke. Zaujatá zbieraním kvietkov si 

ani nevšimne, že vlk pomaly, potichučky odišiel preč. Kým Červená čiapočka zbiera zvončeky a 

nezábudky, vlk piatimi rýchlymi skokmi preletí na koniec lesa a tam, na konci chodníčka nájde 

chalúpku starej mamy. Zaklope na dvere a čaká. 

„Kto je tam?" ozve sa stará mama. 

„To som ja, tvoja vnučka, nesiem ti obed, stará mama," napodobní vlk hlas Červenej čiapočky. 
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„Pod ďalej, moja milá, dvere nie sú zamknuté," ozve sa stará mama. 

Vlk sa načiahne po kľučke, dvere sa rozletia a stará mama ležiaca v posteli, nestihne povedať 

ani tri. Vlk rovno na ňu skočí, prehltne ju na jedno jediné sústo. A je po starej mame. Rýchlo si 

uviaže na hlavu jej čepiec, oblečie si jej nočnú košeľu a v posteli pod paplónom čaká na Červenú 

čiapočku. Už počuje cez okno jej náhlivé kroky, za chvíľu klope na dvere: „Stará mama, stará 

mama, to som ja, Červená čiapočka, nesiem ti obed," volá. 

"Poď ďalej, moja milá, dvere nie sú zamknuté," napodobní vlk hlas starej mamy. 

Červená čiapočka vojde dnu, ide s košíkom k posteli a keď pozrie na starú mamu, hneď sa jej 

čosi nezdá. 

„Stará mama, a prečo máš také veľké uši?" pýta sa Červená čiapočka. 

„Aby som ťa lepšie počula," zaškrieka vlk. 

„Stará mama, a prečo máš také veľké oči?" nevie sa vynačudovať Červená čiapočka. 

„To preto, aby som ťa lepšie videla," odpovie vlk. 

„A stará mama, prečo máš také veľké ústa?" Vlk už nevydrží a vyblafne: „To aby som ťa 

ľahšie zjedla," a skočí na Červenú čiapočku a prehltne ju na jeden jediný krát. Chytí sa 

spokojne za brucho, ešte raz sa oblizne po takej dobrej hostine, rozvalí sa na posteľ a zaspí. Čo 

zaspí?! Zachrápe! Chŕrrr, chŕrrrr, len sa tak ozýva po drevenej chalúpke. 

O nejaký čas prechádza okolo horár a začuje, ako sa z dreveničky ozývajú čudné zvuky. Akoby 

niekto pílil drevo. Pozrie sa cez okno a až ho striaslo, keď vidí vlka ostošesť chrápať v posteli 

starej mamy. A ešte v jej nočnej košeli! Hneď on vedel, koľká bije! Nečakal viac ani minútu, v 

letku zobral nožnice a rozstrihol vlkovi brucho. A šup von, najprv vyslobodil Červenú čiapočku, 

potom vytiahol aj starú mamu. Obidve boli zachránené. To bolo radosti. Ale jedna starosť predsa 

len ostala. Čo s tým zlým vlkom? 

Horárovi skrsol v hlave jeden nápad. Nanosili všetci traja kamene, dali ich vlkovi do brucha a 

poriadne zašili. Potom už len schovaní za stromom čakali, čo sa bude diať. Netrvalo dlho, vlka 

zobudil veľký smäd. 

„Ej, ale som smädný, ani som sa napiť po tej hostine nestihol, rýchlo do studničky, nech smäd 

zahasím," fučí vlk, keď sa vlečie krok za krokom ku studničke. No len čo sa nahne nad 

studničku, aby si jazyk omočil vo vode, ťažké kamene ho prevážia, stratí rovnováhu a padne do 

hlbokej studne. A kamene ho tlačia na samé dno, kde sa aj vlk utopí. 

No naši traja, Červená čiapočka, stará mama aj horár, si spokojne vydýchnu, že sa zlého vlka 

raz a navždy zbavili. Ešte raz sa poďakovali horárovi za pomoc a Červená čiapočka sľúbila, že 

odteraz sa už veru túlať nebude, že už len tú svoju mamičku počúvať bude. 

 

Zdroj: http://babetko.rodinka.sk/detska-rec/rozpravky/rozpravka-o-cervenej-ciapocke-a-

zlom-vlkovi/ 

http://babetko.rodinka.sk/detska-rec/rozpravky/rozpravka-o-cervenej-ciapocke-a-zlom-vlkovi/
http://babetko.rodinka.sk/detska-rec/rozpravky/rozpravka-o-cervenej-ciapocke-a-zlom-vlkovi/
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Ktoré postavy vystupujú v rozprávke? 

 

Obrázky v okienkach najprv vystrihni a potom ich nalep tam, kam patria. 

Poznáš aj ostatné postavy? 

Postavy vystupovali 
v rozprávke  

Postavy nevystupovali 
v rozprávke   
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Červené ako Červená čiapočka 

Vyfarbi oblečenie Červenej čiapočky farbičkou červenej farby. Čo ešte poznáš 

červenej farby? Nakresli to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj omaľovánky: http://www.pohadkar.cz/pohadka/cervena-

karkulka/omalovanky/id/985/  

 

http://www.pohadkar.cz/pohadka/cervena-karkulka/omalovanky/id/985/
http://www.pohadkar.cz/pohadka/cervena-karkulka/omalovanky/id/985/
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Poznáš aj iné farby? 

Pomocou farby prečítaj slovo a doplň správny obrázok. 

 

 

BIELE AKO .......................... 

 

ČIERNE AKO .......................  

 

ZELENÉ AKO ....................... 

 

MODRÉ AKO ........................ 

 

ŽLTÉ AKO ............................ 

 

FIALOVÉ AKO ...................... 

 

SIVÉ AKO ............................ 

 

HNEDÉ AKO ........................ 

 

ORANŽOVÉ AKO .................. 

 

RUŽOVÉ AKO ...................... 

 



Pracovný zošit Rozprávka o Červenej čiapočke a  
zlom vlkovi  Pro Solutions 2017 

Ktorý obrázok je najväčší? 

Vyfarbi najväčší obrázok v každom riadku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://therelaxedhomeschool.com/wp-content/uploads/2016/12/Little-Red-Riding-

Hood.pdf  

 

 

http://therelaxedhomeschool.com/wp-content/uploads/2016/12/Little-Red-Riding-Hood.pdf
http://therelaxedhomeschool.com/wp-content/uploads/2016/12/Little-Red-Riding-Hood.pdf
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Čiapka z papiera 

Poskladaj pre Červenú čiapočku novú čiapku podľa návodu. 

 

Zdroj: https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/skladacky-z-papiera  

https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/skladacky-z-papiera
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Spočítaj a vyfarbi 

Vyfarbi toľko okienok, koľko je postáv z rozprávky v riadku. 
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Spočítaj a zakrúžkuj 

Spočítaj postavy z rozprávky v okienku a zakrúžkuj prislúchajúce číslo. Pozor! 

Sú tam „chytáky“. Ak ich odhalíš, do okienka zapíš správny počet. 

 

 

 

Zdroj: http://therelaxedhomeschool.com/wp-content/uploads/2016/12/Little-Red-Riding-

Hood.pdf 

 

http://therelaxedhomeschool.com/wp-content/uploads/2016/12/Little-Red-Riding-Hood.pdf
http://therelaxedhomeschool.com/wp-content/uploads/2016/12/Little-Red-Riding-Hood.pdf
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Zdravé mňamky pre starú mamu 

Priprav aj ty niečo zdravé pod zub pre starú mamu. Inšpiruj sa ovocnými 

nápadmi. S krájaním ti pomôže dospelý. 

 

Melónovo-čučoriedkové špízy 

Čo budeš potrebovať: 

- červený melón, 

- čučoriedky, 

- vykrajovačku hviezdička, 

- špajle. 

Z melóna pomocou vykrajovačky vykroj hviezdičku. Na 

špajľu najprv ponapichuj čučoriedky a na koniec špajle daj 

melónovú hviezdičku. Krása. 

 

 
Zdroj obrázka: https://sk.pinterest.com/pin/307511480788826582/ 

 

Ovocné špízy 

Čo budeš potrebovať: 

- hrozno rôznej farby, 

- čučoriedky, 

- ananás, 

- pomaranč, 

- maliny, 

- alebo rôzne iné ovocie, 

- špajle. 

Veľké ovocie pokrájaj na malé kúsky. 

Potom všetko ovocie ponapichuj na 

špajle, ako sa ti páči. Mňam. 
Zdroj obrázka: http://happyhomefairy.com/rainbow-fruit-kabobs/ 

Kivi kvietky 

Čo budeš potrebovať? 

- kivi, 

- maliny, 

- vykrajovačku kvietok. 

Z kivi vykroj kvietky. Do prostriedku polož 

malinu. Nádhera. 

 

 

 

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/11188699046163169/ 

https://sk.pinterest.com/pin/307511480788826582/
http://happyhomefairy.com/rainbow-fruit-kabobs/
https://sk.pinterest.com/pin/11188699046163169/
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Rovná cestička 

Nakresli od každej postavy rovnú cestu smerom nadol. Čiaru kresli po 

predlohe. 

 

 

 

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit 

 

https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit
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Kľukatá cestička 

Nakresli od každej postavy kľukatú cestu smerom nadol. Čiaru kresli po 

predlohe. 

 

 

 

 

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit 

https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit
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Tieňové pexeso 

Farebné aj čierne obrázky podlep a vystrihni. Potom si zahraj tieňové pexeso. 
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Zdroj: https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit  

 

 

 

 

Zahraj sa s kamarátmi Čo chýba v košíčku 

Do košíčka vlož 5 alebo 6 druhov rôznych potravín (podľa toho, čo máš poruke, 

napr. mrkva, syr, chlieb...). Potraviny ukladaj tak, aby ich všetci videli. Potom 

jednu potravinu potajomky vyber. Ostatní musia zistiť, ktorá potravina chýba. 

Hru opakujte s vyberaním rôznych potravín. 

https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit
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Nesprávny obrázok 
 

V každom riadku sa nachádza jeden obrázok, ktorý je iný, ako ďalšie tri. Nájdi 

ho. 

 

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0Byr_Cmyf5_RyQy1qV3lUTjVMdWM/edit
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 Poskladaná rozprávka 

Obrázky vyfarbi a vystrihni. Potom ich nalep na papier za sebou podľa 

rozprávky. 

 

Zdroj: http://skolicka6.sweb.cz/POHADKYPRONEJMENSI/KARKULKA2.jpg 

http://skolicka6.sweb.cz/POHADKYPRONEJMENSI/KARKULKA2.jpg
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Prstové divadielko 

Obrázky vystrihni a podlep. Nezabudni vystrihnúť otvory, do ktorých pri hre 

na divadielko vložíš svoje prsty. A pri hre nezabudni na známy rozhovor 

Červenej čiapočky s vlkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://blocs.xtec.cat/elcalaixet/?page_id=422  

 

http://blocs.xtec.cat/elcalaixet/?page_id=422

