
Ježibaba v perníkové chaloupce 

Vzdělávací hodnoty 
 

• Seznamování se s barvami, vzory a stavebními technikami 
• Převyprávění podstaty známých příběhů. 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9385 Scenérie 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• perníková chaloupka 
• ježibaba 
• pohádka 
• ztratit se 
• vykrmit 
• vystrašit 
• vlastnosti 
• klec 
 
 
Pochopení 
 

Maruška si vyšla do lesa na výlet. Po delší cestě lesem zjistila, že 
se nejspíš ztratila. 
 

Už se stmívá a Maruška, v bujné představivosti, slyší strašidelné 
zvuky, o kterých ví, že nejsou reálné. Najednou slyší: 
"Halóóó...halóóó, kdo je tam?" Je to snad hlas ježibaby? 
 

Maruška četla mnoho pohádek a strašidelných příběhů.                  
V poslední době se jí často zdálo o zlé ježibabě, která ji unesla 
do perníkové chaloupky aby si ji vykrmila. 
 

Maruška se snaží uklidnit. To už je příliš - vše si namlouvá, je to 
jen fantazie. Najednou spatří mezi stromy světlo. Jde k němu a 
ocitne se před perníkovou chaloupkou...Je to vůbec možné? 
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Jaké prvky by měla perníková chaloupka obsahovat  
  (barvy, tvary, vzory a materiály)? Do jaké míry jsou tyto prvky   
  zastoupeny v různých variantách? 
 

• Jak vysoká by měla chaloupka být, aby v ní mohla ježibaba  
  bydlet? 
 

• Perníkovou chaloupku obklopují stromy, aby ji někdo jen tak    
  neobjevil. Je vhodné podobné prostředí vytvořit okolo svého    
  domu? 
 
 
Pokračování 
 

• Ježibaba ráda před chaloupkou posedí a zdřímne si. Ať jí  
  děti postaví stůl se zahradní židlí. 
 

• Ať děti zbudují pro ježibabu zahrádku, protože se bez                                 
  kouzelných lektvarů z rostlin prostě neobejde! 
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Konstrukce 
 

• Ať děti navrhnou a postaví perníkovou chaloupku, kterou        
  Maruška objevila mezi stromy. Měla by být pestrá a barevná. 




