
 

 

 

 

 
 

O veliké řepě 
 

 

 

 

 



 
 

O VELIKÉ ŘEPĚ 

Hlavní záměr: Rozvíjet osobnosti dětí a jejich sociální a etické kompetence. Seznámení se 
s pohádkou o řepě 

Dílčí vzdělávací cíle:  
Dítě a jeho tělo:  
§ grafomotorické cvičení – obtáhnout řepu jedním tahem 
§ jemná motorika – vybarvení řepy 
§ lokomoční činnost – pohybová hra na Vitamín a bacil 
§ relaxační cvičení – poslech pohádky O veliké řepě (předčítání) 
§ zraková, paměťová orientace, paměť, rozeznávání plodů: pexeso ovoce a zelenina 

 
Dítě a jeho psychika:  
§ jazyk a řeč – seznámení dětí s pohádkou (předat informace a vysvětlit pojmy) 
§ poznávání, představivost a fantazie: - poznávání, určení a pojmenování zeleniny 

                                                                                - naučit se básničky a písničky 
Dítě a ten druhý: 
§ spolupráce – dramatizace pohádky 
§ pohybová skupinová hra – na zvířátka z pohádky 

Dítě a společnost: 
§ představení – sehrát scénku jak tahali řepu ven 

Dítě a svět: 
§ procházka do zahrady 

 
 

 
 
Použité metody a techniky DV: 
Pantomima  
Dramatizace: hra v roli 
Písně 
Básně 
Pracovní listy 
Omalovánky 
 
 
 



 
 

Materiální didaktické prostředky: 
§ pohádka o veliké řepě 
§ obrázky ovoce a zeleniny (pexeso) 
§ obrázky pohádky 
§ notový a textový materiál k písni 
§ text k básním 
§ pracovní listy (pastelky, tužky) 
§ kostýmy 



Stavba lekce (rozsah) – přesný popis činností: 
 
§ Pexeso ovoce a zelenina 
 – zraková, paměťová orientace, paměť, rozeznávání plodů  
 
§ Pohádkové omalovánky k tématu 
 (grafické a grafomotorické činnosti, správné držení tužky)  
§ Pracovní list 
 – obtáhni řepu jedním tahem 
 
§ Pohybová hra– Na zvířátka z pohádky 

  
Čáry máry fuk, (rukama předvádíme čarování) 

ať tu není žádný kluk. 
Ať tu nejsou holčičky, 

ať tu lezou kočičky.  
(skáčou – žabičky; běhají myšičky; chodí pejskové; atd… (děti začnou napodobovat pohyb zvířete) 

 
 

Báseň: 
  

- Míchám, míchám v pohádce       (naznačujeme míchání kroužením rukama v zápěstí) 
-  co vyrostlo v zahrádce              (připažmo podél těla vzpažíme ruce nahoru) 
-  nejdřív malé, potom velké       (z dřepu do stoje) 
-  všichni už se na to těší             (tření dlaní o sebe) 
-  ale než si pochutnají                (naznačujeme jezení) 
-  spoustu práce udělají               (velké kruhy rukama) 

Otázky: 
  

1. O čem může být pohádka? 
2. Může být pohádka o něčem, co vyrostlo v zahrádce? - děti hádají, mezitím dospělý rozloží doprostřed 

kruhu obrázky otočené tak, aby nebylo vidět, co na nich je. 
3. Ententýky pohádka, v ní kouzelná zahrádka. Copak v ní asi vyrostlo? 
4. Děti odkrývají jednotlivě postupně obrázky plodů ze zahrádky – poznat, pojmenovat, určit barvu, tvar, 

chuť, případně se dozví další informace o odkrytém plodu.  
5. Co znamená: „ale než si pochutnají, spoustu práce udělají?“  
6. Co se musí udělat, aby takový plod vyrostl?...  
7. Jaké asi bylo roční období? (rozšiřovat představy o ročních obdobích – na jaře obděláváme zahrádku, 

sejeme, v létě zaléváme, okopáváme, na podzim – sklízíme 
8. Jmenuj práce na zahrádce…  
9. Jaké nářadí a náčiní se používá?...  
10. Jak se říká tomu, kdo se stará o zahrádku?...  
11. Znáš nějakou písničku o zahrádce, zahradníkovi? 

 
§ Píseň: 

Šel zahradník do zahrady  
 
 

§ Hádanky činností zahradníka 
jednoduchá pantomima dětí (pletí, kopání, hrabání, rytí, kropení hadicí, apod)  

  



§ Pracovní list 
Co potřebuje zahradník ke své práci?  

1. Vybarvi a pojmenuj nářadí  
2. Zalévání – šikmá čára  
3. Hromádky – horní oblouček 

 
 
 
§ Komunikační kruh: 2. vstup do pohádky 

 (dramatizace, posloupnost / orientace v čase, týmová spolupráce)  
1. předčítání pohádky O veliké řepě  
2. Ověření poslechu a práce s otázkami, co si děti zapamatovaly, o čem byla pohádka? 
3. Kdo zasadil řepu?  
4. Kdo dědečkovi přišel pomoci? 
5. Jakým způsobem je dědeček požádal o pomoc? (slušným a vhodným způsobem požádat o pomoc)  
6. Kolik (počet) bylo v pohádce lidí (jmenuj je) a kolik zvířátek (vyjmenuj je) 
7. Kdo přišel řepě první; druhý, čtvrtý; poslední? - (upevňování pojmů; kdo stojí před kočkou, kdo za psem, 

kdo je za babkou, kdo mezi dědkem a myškou apod.) 
8. Kdo byl nejmenší? 
9. Jaký byl vztah mezi lidmi a zvířátky? (přátelský, pomáhají si)  
10. Jak je možné, že všichni společně řepu vytáhli? (spolupráce všech, dohodnout se spolu) 
11. Jak bys někoho poprosil o pomoc, kdybys neuměl mluvit jako člověk?... předveď  
12. Která postava z pohádky se ti líbila nejvíc a proč? 
13.  Umíš název postavy z pohádky vytleskat?  
14. Jaké je první písmeno názvu postavy?  
15. Proč děda s babičkou pěstovali řepu? 
16.  K čemu je řepa dobrá?  
17. Připomeneme červenou řepu, kterou děti znají jako přílohu k jídlu, je zdravá pro obsah vitamínů a 

pomáhá tak například posilovat jejich organismus, aby byly zdravé.  
18. Cukrová řepa se používá k výrobě cukru  
19. Krmná řepa – ke krmení některých domácích zvířat  

 
 
  
§ Hrajeme divadlo pro plyšáky 

dramatizace pohádky a reprodukce dialogů – společné převyprávění pohádky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Komunikační kruh: 3. vstup do pohádky  
 (poznáváme ovoce a zeleninu, smyslové aktivity – ochutnávka, prevence zdraví)  

 



Řepa už je z hlíny venku,         (plácáme rukama o sebe – čistíme si je) 
my teď půjdem na svačinku.            (pochodujeme) 

Tak se pěkně protáhneme,        (protažení) 
ruce dobře umyjeme,       (naznačujeme mytí – mnutí rukou) 

jdeme loupat, krájet, jíst       (ukazováčky ťukáme o sebe) 
hostinu si připravit.    (naznačujeme jezení) 

  
1. Proč je dobré jíst zeleninu a ovoce? Vitamíny jsou látky důležité pro naše zdraví, které jsou obsaženy nejvíce v 

ovoci a zelenině 
2. třídění potravin na zdravé, méně zdravé a nezdravé  

  
 

 

 
  



• Venkovní aktivity: 
 
§ Procházka do zahrady - určování rostlin 
 

 
§ Hledej a ukaž! 

co je velké, co je malé – vyhledávání předmětů podle velikosti – porovnávání 
 
 



Příloha: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Omalovánky: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Pexeso: 

 

 

 

 

 



Zalévání řepy: 

 

 

 

 



Nářadí: 

 

 

 

 

 

 

 



Jednotažka: 

 

 

 

 



Hromádky: 

 

 

 

 

 



Písně: 

 

 

 



Báseň: 

Řípa se vdávala 

Řípa se vdávala, celer vískal,  

mrkev tancovala a křen pískal. 

 Něco je kulatý, něco hladký, 

 něco je kyselý, něco sladký. 

 Hrášek je kulatý, čočka hladká,  

zelí je kyselý, mrkev sladká. 

 

 

Ovoce a zelenina 

Ovoce a zelenina, 

 to je zdraví to je síla. 

 Kdo jí mrkev, ředkvičky,  

bude zdraví celičký. 

 

 

SEMÍNKO 

 Z malinkého semínka, které v zimě spí, 

 roste, roste, rostlinka. 

 Když se probudí, protáhne se, protřepá,  

vykukuje do světa. 

 Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven.  

Ukáže se sluníčku: "přeji dobrý den."  



 


