
Pohádka o červené Karkulce 

Četba pohádky 

O Červené Karkulce 

http://pohadky-online.eu/cervene-karkulce/ 

 

Tvoření s dětmi 

Karkulka a vlk  

Pomůcky: Šablona, bílý a červený, zelený papír, pastelky, prstové nebo temperové barvy 

(černá), čtvrtka, nůžky, tužka, lepidlo, štětec, igelitový ubrus.  

Postup: Podle šablony nebo dle vlastní fantazie si nakreslete na červený papír tělo karkulky 

(pokud nemáte k dispozici červený papír, použijte bílý a vybarvěte červenou pastelkou. Tělo 

karkulky vystřihněte. Na bílý papír nakreslete kruh (obličej), vybarvěte tělovou barvou a 

dokreslete karkulce oči, nos, pusu a vlasy. Obličej potom nalepte na tělo karkulky. Celou 

karkulku nalepte na bílou čtvrtku.  Černou prstovou barvou si potřete ruku a otiskněte na 

bílou čtvrtku, štětcem dokreslete čumák a jazyk vlka. Z bílého papíru vystřihněte oko a 

nalepte vlkovi na čumák. Ze zeleného papíru vystřihněte trávu (stříháme zuby). Trávu nalepte 

na spodní část čtvrtky. Můžete dokreslit sluníčko a mráčky. 

 

Poznámka: Pokud nemáte prstové ani temperové barvy, můžete si vyrobit pouze karkulku 

nebo si vlka zkusit jen nakreslit.  

Malým dětem šablonu pomůžeme vystřihnout a místo zubaté trávy vystřihnou nebo natrhají 

proužky, které následně přilepí na bílou čtvrtku.  

 

http://pohadky-online.eu/cervene-karkulce/


Šablona Karkulky 

 

 

Kresba / malba 

Nakresli Karkulku / vlka 

Podle vlastní fantazie nakresli pastelkami nebo namaluj vodovými barvami karkulku nebo 

vlka z pohádky.   

Pokud máte možnost jít ven třeba na zahradu kde máte kousek chodníčku, můžete Karkulku 

nebo vlka nakreslit křídami na zem.  

 

 

 

 

 

 

 



Básnička 

Červená Karkulka 

Karkulka jde sama v lese 

a strachy se celá třese. 

Vlka právě potkala, 

k babičce ho poslala.  

 

Neboj, milé děvčátko, 

Myslivec snad zakrátko, 

vysvobodí babičku, 

dá si buchtu z košíčku.  

 

Básnička 

Červená Karkulka 

Na paloučku u doubku 

má babička chaloupku.  

Karkulka v červené čepičce  

k svátku jde popřát babičce. 

 

Jak košík v ruce nese, 

vlk již na ni číhá v lese: 

„Pověz, co to máš v Košíčku?“ 

„Samé dobroty pro babičku.“ 

 

Vlk se olízne, nic neříká,  

k chaloupce rychle utíká. 

Ve světničce potom hned  

hodnou babičku vlk sněd.  

 

 



U zahrádky za chviličku  

Karkulka volá na babičku.  

Když pak vešla do dveří,  

žasne, diví se a nevěří. 

 

Na posteli pod peřinou  

vidí babičku zcela jinou.  

Velké uši, zuby krokodýlí  

a ty oči za obroučkou brýlí.  

 

Jen začala odříkávat přání,  

vlk ji spolkl bez meškání.  

Okolo chaloupky myslivec šel,  

spícího vlka oknem uviděl.  

 

Vše pochopil, na nic nečekal,  

tesákem břicho rozpáral.  

To vám pak bylo děkování,  

radosti, štěstí i hodování.  

 

Hra  

Co má Červená karkulka v košíčku?  

o zraková paměť 

Doma najdeme pár věcí, co by mohla mít Karkulka v košíčku. Pokud máme doma potraviny 

z dětské kuchyňky, můžeme využít ty, pokud ne, použijeme cokoliv, co máme doma 

v kuchyni (rohlík, čokoládu, koření, lahev s vodou, …). Dítě se snaží zapamatovat si 

předměty, které má před sebou. Poté předměty přikryjeme utěrkou a dítě se snaží předměty 

vyjmenovat. Můžeme předměty postupně přidávat, nebo měnit. Vždy je dítěti na chvíli 

ukážeme a poté přikryjeme. 

o Čich 

Dítěti zavážeme oči a dítě pomocí čichu poznává různé druhy potravin nebo koření které 

Karkulka nesla k babičce. Můžeme dávat očichávat koření (skořici, hřebíček, kmín, nové 

koření, kari, …) nebo různé druhy potravin (paprika, sůl, salám, …).  



o Chuť – hra na ochutnávače 

Dítěti zavážeme oči a dítě pomocí chutě poznává různé druhy potravin, které Červená 

Karkulka nesla ve svém košíčku k babičce (Máslo, sůl, cukr, různé druhy ovoce, zeleniny, 

čokoláda, …). 

 

Pečení 

Bábovka 

S dětmi si upečeme bábovku (podle vlastního oblíbeného receptu), kterou Karkulka přinesla 

babičce v košíčku. Dítě zpětně jmenuje, jaké suroviny do těsta přišly. Dítě s rodiči si na 

bábovce společně pochutnají.  

 

Hra 

Karkulka mě probudí 

Pomůcky: Pohádka (viz výše) 

Postup: Dítě si pohodlně sedne a zavře oči. Rodič pomalu čte pohádku. Dítě, když uslyší 

slovo „KARKULKA“, zvedne ruku.  

 

Divadlo 

Děti podle přečtené pohádky sami zahrají pohádku „O Červené Karkulce“.  

 

Grafomotorika 

Cesta k babičce 

Karkulka jde rovně - nakreslíme dítěti rovnou čáru kterou dítě nejprve obtáhne a poté ji vedle 

samo několikrát kreslí. 

Karkulka skáče přes kamínky – nakreslíme několikrát za sebou horní oblouk. Dítě nejprve 

obtáhne a poté samo několikrát kreslí. ∩∩∩∩∩ (oblouky jsou spojené, malujeme jedním 

tahem) 

Karkulka podlézá spadané stromy – nakreslíme několikrát za sebou spodní oblouk. UUUUU 

(oblouky jsou spojené, malujeme jedním tahem) 

Karkulka bloudí v hustém lese – nakreslíme šneka (spirálu) nejprve směrem doprava a potom 

doleva 

 


