
Cílová skupina
• děti od 3 let

Délka 
45 minut

Jako v pohádce

Cíle

• poslech a porozumění cizímu jazyku

• od pasívního naslouchání k aktivní hře

Materiál

• pohádky (podle věkové skupiny a jazykových znalostí kratší nebo delší)

• obrázky, film aj., které pomohou porozumět obsahu pohádky

• losy pro děti na vytvoření skupinek

• kostýmy, šátky, klobouky apod. na hraní divadla

Průběh

• Vedoucí čte pohádku v cizím jazyce, děti poslouchají.

• Pohádku pro děti oživíme obrázky, filmem aj., abychom usnadnili porozumění.

• Po přečtení si děti a vedoucí sednou do kroužku a vyprávějí si pohádku ještě 
jednou ve své mateřštině, např. tak, že každý řekne jednu větu.

• Rozdáme připravené losy a děti se rozdělí do skupinek (např. můžeme na 
losech znázornit postavy z pohádky a děti si hledají své skupinky pantomimou 
nebo zvuky typickými pro tuto postavu).

• Děti si promyslí, co jejich postava v pohádce dělá, jak se pohybuje atd.

• Vedoucí projde jednotlivé skupinky a nacvičí s nimi jednu větu v cizím jazyce, 
kterou v průběhu pohádky řeknou.

• Rozdáme kostýmy a děti si samostatně cvičí své věty (u mladších dětí nebo 
dětí bez předchozích znalostí by věty měly být co nejjednodušší a případně se 
vyskytovat už v některém z předchozích cvičení).

• Na závěr si děti celou pohádku přehrají.
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pokračování
Jako 

v pohádce

Alternativy:

• Tento modul můžeme zařadit za „Zvířecí šou“ (viz „Němčina 13“).

• Do pohádky můžeme zapojit písničku, kterou se děti naučily již v některém 
z předchozích cvičení a kterou děti zazpívají v průběhu „představení“ nebo 
ještě jednou společně na závěr.

Tip: Pohádku a věty přizpůsobíme věku dětí.

Bezpečnost: U kostýmů a rekvizit dbáme na to, aby mezi nimi nebyly žádné špičaté nebo 
ostré předměty!

„Děti a divadlo – to je sen! 
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