
PRINCEZNA KAROLÍNKA a kouzelná slůvka
 – multifunkční zábavně výuková hra pro seznámení se s kouzelnými slůvky či jejich upevnění

• věk cca 3 – 8 let 
• použití venku i doma
• počet hráčů 1 – 15
• vhodné na doma i pro školkovou či školní třídu
• přesah do běžného života, ilustrace vhodné zároveň jako omalovánky, tipy na návazné 

aktivity

Milí rodiče, učitelé, vedoucí a další herní nadšenci! Děkuji za Váš zájem o hru z mé dílny. Pro 
realizaci budete potřebovat jen vytištěné materiály, nůžky, lepidlo a psací potřeby. Hra je vhodná 
jak pro domácí použití, tak pro použití ve třídě školy či školky. Na následujících řádcím Vám popíši,
jak vše připravit i zrealizovat k co největšímu užitku hráčů :) Pusťme se do toho!

BOJOVKA
Máte rádi akci a u pracovních listů a klidných aktivit vaše děti příliš nevydrží?
Připravte jim toto důležité téma jako bojovku :)

Příprava
– Vytiskněte a přečtěte si materiály. Vystřihněte zvířátka k úkolu 3. Vystřihněte srdce k úkolu 

6 a rozstříhejte ho na dílky – počet a složitost dílků volte podle věku a schopností hráčů.
– Ze stránky 6 si vystřihněte odznak rytíře či dvorní dámy podle pohlaví hráče. Hraje-li více 

dětí, nachystejte odznak pro každého. Vystřihněte si květinu a rozstříhejte na jednotlivé 
okvětní lístky – ty budou hráči dostávat za splnění úkolu a postupně nalepovat do 
černobílého obrázku květiny Laskavěnky. Odznak můžete i zalaminovat.

– Úkoly vložte do obálek, srulujte apod. Rozmístěte doma či venku a zapište si, kam jste co 
schovali :) Po splnění úkolu dětem vždy sdělíte další místo, kde mají hledat.

– K úkolu 3 přiložte přázdné ohrady a v okolí schovejte zvířátka. K tomuto úkolu mějte 



nachystané lepidlo.
– K úkolu 6 přiložte rozstříhané srdce.
– Do závěrečné zprávy 7 vepište jméno hráče/hráčů.
– Do úvodního dopisu vepište jméno hráče/hráčů, přiložte odznaky a černobílý obrázek 

květiny  Laskavěnky. Vložte do obálky apod.

Průběh hry:
– Úvodní pohádku můžete přečíst večer den před bojovkou, nebo přímo před začátkem hry. 

Povídejte si o ní.
– Předejte dětem dopis od královských rodičů, kteří žádají o doprovod a pomoc princezně na 

cestě do světa. Přišpendlete/přilepte každému odznak. Sdělte místo, kde se skrývá první 
dopis. Noste s sebou květinu, tužku a lepidlo.

– Děti postupně plní úkoly a za každý dostanou příslušný barevný okvětní lístek Laskavěnky, 
který si hned nalepí do černobílého obrázku. Na konci příběhu král s královnou dětem 
vzácnou květinu darují – v této chvíli si můžete společně vybarvit zbytek obrázku, vystavit 
si na nástěnku, zalaminovat apod. Pokud máte obrázek ze hry příliš pokrčený, můzete pro 
uchování použít  barevný obrázek květiny z konce tohoto souboru, nebo si vybarvit nový z 
čb verze :-)

– Chcete-li, můžete dětem k poslednímu dopisu přibalit nějakou odměnu nebo omalovánky z 
černobílé verze.

– V příštích dnech můžete znovu číst úvodní pohádku a podle prožité hry společně vyprávět, 
jak to bylo dál a jak to dopadlo :)

PRACOVNÍ LISTY
Na bojovku zrovna není počasí či nálada? Chcete si hru pořádně vychutnat a roztáhnout do více 
dní? Použijte materiály jako pracovní listy či týdenní projekt.

Vytiskněte a nastříhejte si materiály stejně jako při prípravě bojovky výše. Pokud bude pracovat 
více sourozenců či třída, vytiskněte každému dítěti (či skupince při skupinové práci) vlastní 
pracovní listy, které budete postupně předávat při předčítání příběhu. Bude to vlastně taková 
pohádka s diskusními a úkolovými vložkami :) Květinu může skládat každý sám, nebo společně pro
celou třídu jednu. Kreativitě se meze nekladou, věřím, že vymyslíte ideální využití přímo pro Váš 
kolektiv. Kdybyste se chtěli poradit, neváhejte se ozvat, zkusím v rámci požností pomoci.

OMALOVÁNKY
Posílám i některé obrázky v černobílé verzi – můžete je použít na vybarvování apod.

BOJOVKA JAKO ODRAZOVÝ MŮSTEK
Ať je pro Vás pohádka o princezně Karolínce odrazovým můstkem pro téma hezké mluvy. K 
příběhu se můžete libovolně vracet, vystavit si květinu a večer zhodnotit, zda by dnes Laskavěnka z 
našich slov zářila nebo spíše usychala apod.

Děkuji, že ctíte autorská práva, hru používáte pro osobní či školní a školkové účely a nepřeposíláte
dál. V případě, že byste chtěli materiály použít jinak, ozvěte se mi prosím a domluvíme se.

Líbí se Vám moje tvorba? Více jí najdete na www.petiprodeti.cz. Můžete zde i zanechat referenci,
jak se u Vás hra vydařila, co se Vám líbilo, co by se dalo vylepšit, jaké téma další hry byste

ocenili :-) Nepohrdnete-li soutěžemi, tipy a materiály zdarma, přidejte se ke sledování fb stránky
https://www.facebook.com/Petiprodeti

Teď už jen... Přeji vydařenou hru a hodnotný čas strávený s dětmi :)
Peti Z.










































