
Brouček na karnevalu 
 

 

 

 

 

 



  
Povídáme si doma s dětmi: 
 

• Co je to karneval/masopust? (velmi zjednodušené objasnění toho, proč se slaví masopust a 
jakým způsobem probíhá karneval, pro objasnění můžete s dětmi shlédnout pohádku „Jak to 
bylo o masopustu“ ze sekce příběhů „Chaloupka na vršku“, zde je odkaz na pohádku "Jak to 
bylo o masopustu" na odkaz přejdete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na modře 
zvýrazněný název pohádky 

• Za jaké masky na karneval můžeme jít? (Pobízejte dítě, aby vyjmenovalo vlastní nápady a 
přispějte nápady vlastními) 

• Jakou masku by sis vybral ty? (nechte dítě, aby se samostatně rozhodlo, do jaké role by se 
chtělo vžít, můžete si povídat o tom, jak by si maska této role měla vypadat, nechte jej popsat 
své představy o vzhledu masky i vyjmenovat představu o povahových rysech postavy, za kterou 
by se dítě rádo převléklo) 

• Jak by měla vypadat maska – čarodějnice, princezny, vodníka, rytíře, Karkulky, aj. (vyjmenujte 
si nejznámější karnevalové kostýmy a povídejte si s dětmi o tom, čím se zpravidla svým 
vzhledem vyznačují – př. „Čarodějnice mívá černý plášť, často bývá nehezká s bradavicí na 
nose, kloboukem na hlavě a kočkou na rameni“, „Princezna mívá šaty, dlouhé vlasy a korunku 
na hlavě atp.“) 

• Jak vypadá šašek/klaun? (na internetu vyhledejte fotografie klaunů a povídejte si s dětmi o 
tom, jak na ně postava působí) 

• přibližte si s dětmi vzhled klauna a důvod jeho působení (zeptejte se dítěte, zda ví, kde by se 
mohlo s klaunem setkat a zda by vůbec o takové setkání mělo zájem, vyhledejte si obrázky 
cirkusu a povídejte si o tom, jak to v cirkuse chodí  

• Jaké pokrmy k masopustu patří? (povídejte si s dítětem o pokrmech vhodných k hodování – 
ukažte si na internetu obrázky koláčů, jitrnic, pečeného masa, koblížků a dalších tradičních 
pokrmů) 

• Jaká jídla máš rád? (povídejte si o tom, jaká jídla by si dítě s chutí dalo, popřípadě si s asistencí 
dítěte něco dobrého uvařte) 

• Jaká jídla rád nemáš? (povídejte si o tom, na co dítě nemá chuť) 
 
 
 

Hádanky:  
 
Na sobě má dlouhé šaty, tancem si dnes chvíle krátí, na hlavě má korunu, chyť ji něžně za ruku, kdo je 
to? (princezna) 
 
Občas chodí po rukách, z ničeho prý nemá strach. Červený má velký nos, zábavy vždy dělá dost, kdo je 
to? (klaun) 
 
Červenou má čapku ráda, cestičku vždy správnou hledá, s každým se dá do řeči, to i vlka přesvědčí, kdo 
je to? (Karkulka) 
 
V brnění po světě kráčí, bojí se ho každé ptáče, po boku má ostrý meč a není s ním žádná řeč, kdo je 
to? (rytíř) 
 
Ošklivá tvář, velký nos, bojí se jí každý host. Z ruky čte a není mladá, na hřbetě má kočku ráda, kdo je 
to? (čarodějnice) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD
https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD


Úkoly pro šikovné dětičky, jejich tatíčky a mamičky, a také dědečky a babičky: 

1. Vytiskněte předlohu pracovního listu č. 1 , nebo dítěti nakreslete na 

papír obrys hlavy a nechte jej, aby si z obrysu nebo pracovního listu samo 

vytvořilo klauna, dejte dítěti k dispozici pastelky a zaměřte se na správný 

úchop tužky i na snahu o pečlivé vybarvování i rozmanitost barev - při 

vybarvování a kreslení s dítětem můžete trénovat názvosloví barviček 

pastelek 

2. Procvičujte s dětmi následující básničku, kterou můžete doplnit 

pohybem  
Zveme tě k nám do školičky, přijď co nejdřív, šašku. 

Na pohádky, na legrácky, vezmi velkou tašku. 

(děti naznačují vábení jednou a druhou rukou, tleskají v rytmu) 

Možná, že se budeš divit, kolik vtipů známe. 

Když se ti tu bude líbit, tak ti zazpíváme. 

(děti pleskají rukama o boky, poskakují na místě, naznačují dirigování oběma rukama) 

 

3. Jeden večer v týdnu přečtěte dětem před spaním pohádku „O 

Koblížkovi“ (viz příloha), seznamte děti s dějem pohádky a zeptejte se, 

zda se jim pohádka líbila, případně s dětmi dle vlastního uvážení děj 

analyzujte  

Návrhy pro další činnosti -  bonusové úkoly pro pilné dětičky i jejich rodiče: 

 

4. Můžete si s dětmi vytvořit karnevalové masky – v příloze naleznete 

šablony pro obličejové, karnevalové masky, které dětem můžete 

předkreslit nebo vytisknout a společně s dítětem si jej ozdobit, vybarvit, 

vystřihnout – fantazii se meze nekladou 

5. Vytiskněte přílohu č. 5 a nechte děti, aby si pracovní list vybarvily, 

rostříhaly a puzzle poskládaly, pokud nemáte k dispozici tiskárnu, můžete 

děti nechat nakreslit vlastní obrázek vztahující se k tématu, který následně 

rozstříháte a můžete opětovně skládat 

6. Výroba vlastního karnevalového kostýmu 

7. Trénujte s dětmi logopedii (hlásku L na konci slabiky) za pomoci 

logopedické pohádky „Masopustní bál“ – pohádku můžete číst 

přerušovaně po větách a dítě může věty opakovat s důrazem na správnou 

výslovnost 



Úkol č. 1



Úkol č. 3                                           O koblížkovi 
Žili kdysi v malé chaloupce, na kraji vsi, až u lesa, dedeček a babička. Jednou ráno dostal dědeček chuť na koblihy. 

A tak šel za babičkou a poprosil ji: „Babičko, prosím tě, usmaž mi dnes k snídani koblížek. Dostal jsem na něj 

velikou chuť.” A babička se dala do přípravy koblížka. 

Vzala trochu mouky, trochu smetánky, vajíčko a cukr, udělala těsto a na másle koblížek usmažila. Pak ho položila 

na okno, aby vychladl. Jenže koblížek byl neposeda. Chvíli kouká nalevo, chvíli napravo, támhle je louka a tam 

ves, tam je cesta, za ní les. A už se po té cestě kutálí pryč. Kutálí se kolem té louky, až do lesa. 

A potká zajíce: „Koblížku, koblížku, já tě sním!” A už se olizuje. 

„Nejez mě, zajíčku, zazpívám ti písničku.” Zajíc nastražil uši a koblížek se dal do zpěvu: 

„Já jsem koblížek, 

z mouky dělaný, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okně chlazený. 

Dědovi jsem utekl, 

babičce jsem utekl, 

a tobě, zajíčku, 

uteču taky!” 

A kutálel se, až se za ním prášilo. Než se zajíček vzpamatoval, byl už koblížek pryč.  

Kutálel se dál a potkal šedého vlka. Vlk byl stále hladový, jako každý správný vlk, a tak zastoupil koblížkovi cestu 

a povídá: 

„Koblížku, koblížku, já tě sním!” A cení zuby. 

„Nejez mě, vlku, zazpívám ti písničku.” Vlk zavřel tlamu a koblížek se dal do zpěvu: 

„Já jsem koblížek, 

z mouky dělaný, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okně chlazený. 

Dědovi jsem utekl, 

babičce jsem utekl, 

zajíčkovi jsem utekl, 

a tobě, vlku, 

uteču taky!” 

 

Kutálel se dál a potkal medvěda huňáče. Medvěd rád sladké a tak se zálibně dívá na koblížka a povídá: 



„Koblížku, koblížku, já tě sním!” A už natahuje tlapy. 

„Nejez mě, medvěde, zazpívám ti písničku.” Medvěd se posadil a koblížek se dal do zpěvu: 

„Já jsem koblížek, 

z mouky dělaný, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okně chlazený. 

Dědovi jsem utekl, 

babičce jsem utekl, 

zajíčkovi jsem utekl, 

vlkovi jsem utekl, 

a tobě, medvěde, 

uteču taky!” 

Kutálel se dál a potkal lišku chytračku. A ta k němu hned běží: „Vítám tě, koblížku! Jak jsi hezoučký, kulaťoučký, 

červeňoučký!” 

A koblížek se začervenal ještě víc a byl rád, že ho liška pochválila, a hned spustil svoji písničku: 

„Já jsem koblížek, 

z mouky dělaný, 

smetanou mísený, 

na másle smažený, 

na okně chlazený. 

Dědovi jsem utekl, 

babičce jsem utekl, 

zajíčkovi jsem utekl, 

vlkovi jsem utekl, 

medvědovi jsem utekl, 

a tobě, liško, 

teprve uteču!” 

„To je ale krásná písnička,” povídá liška a naklonila se ke koblížkovi, „ale já už jsem moc stará a nějak špatně 

slyším. Vyskoč, posaď se mi na čumák, ať tě lépe slyším. A zazpívej ji ještě jednou a hlasitěji.” 

Koblížek byl ještě radši. Líbím se jí já a líbí se jí i má písnička. Vyhoupl se lišce na čumák a zazpíval: 

„Já jsem koblížek, 

z mouky…” 

A liška udělala ham a snědla ho. 



Bonusové úkoly pro pilné broučky a jejich rodiče – dobrovolný úkol č. 4 





 
 

 

 
 
 



Vystřihni jednotlivé pruhy, slož puzzle a vybarvi. – Dobrovolný úkol č. 5



Logopedie – dobrovolný úkol č. 7 
 

 


