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Úvod 

 

V tomto učebnom zdroji nájdete pracovné listy vhodné pre záujmový útvar Tvorivá 

dramatika na základnej škole. Predstavuje súbor námetov pre tvorivé hry k divadelnému 

predstaveniu Červená Čiapočka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tvorivá práca s rozprávkou Červená  Čiapočka 

Kde bolo tam bolo žilo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Červená Čiapočka. Raz ju 

mama poslala za starou mamou do hory, lebo stará mama mala narodeniny a bolo jej za 

vnučkou smutno.  Dala jej do ruky košíček s ovocím a koláčmi  a tak sa Červená Čiapočka 

pobrala k starej mame. Cesta cez les bola veľmi dlhá. Červenú čiapočku stretol vlk. Spýtal sa 

jej: Kam si sa vybrala ? K starej mame, lebo má narodeniny. A čo máš v tom košíku? Ovocie 

a koláče, lebo ich stará mama má rada. A nechceš jej darovať aj kvety? Tu na čistinke je ich 

veľmi veľa. Myslím, že by sa potešila. Červená Čiapočka sa zaradovala a vybrala sa nazbierať 

kytičku kvetov pre starú mamu. Vlk nechcel iba tak čakať. Rozhodol sa, že navštívi starú 

mamu. Keď došiel k domčeku, zaklopal, a zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, je otvorené! Vlk 

vstúpil a zjedol starú mamu. Uviazal si  šatku starej mamy a zaspal v jej posteli. Vnučka 

s natrhanými kvetmi sa už už blížila k domčeku. Keď zaklopala, zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, 

je otvorené! Červená čiapočka teda vstúpila do domčeka. Pekne sa pozdravila, zablahoželala 

starej mame, dala kvety do vázy a až potom sa spýtala: Stará mama, prečo máte také veľké 

oči? Stará mama odpovedala: Aby som ťa lepšie videla!  A prečo máte také veľké uši? Aby 

som ťa lepšie počula! A prečo máte také veľké zuby? Aby som ťa mohla lepšie zjesť! A vlk 

vyskočil z postele a Červenú Čiapočku zjedol! Po dobrom obede v posteli zaspal.  

Okolo domčeka išiel poľovník a začul podozrivé zvuky! Začudoval sa: Azda to 

nechrápe stará mama? Nazriem dnu! Keď vošiel dnu, uvidel rozvaleného vlka v posteli 

a nikde nikoho. Nasypal do studničky uspávací prášok a čakal , kým sa vlk zobudí. Keď sa 

konečne vlk zobudil, šiel sa napiť do studničky. Potom opäť zaspal. Vtedy pristúpil k nemu 

poľovník a Červenú Čiapočku a starú mamu  vyslobodil z vlkovho brucha.  Potom  tam 

nakládol kamene a brucho zašil. Stará mama a Červená Čiapočka vyskočili, potešili sa 

a ďakovali poľovníkovi. Červená Čiapočka sa vybrala domov, lebo bolo už neskoro. Vlk sa 

prebral! Chcel sa napiť, ale bol taký ťažký, že sa prevážil a spadol do studne, kde sa utopil. 

Červená Čiapočka došla šťastne domov a mame porozprávala všetko, čo ju stretlo. Na vŕbe 

bol zvonec a rozprávke je koniec. 

Správne  doplň chýbajúce  slová: 

Kde bolo tam bolo žilo raz jedno ............................. , ktoré sa volalo Červená 

.......................... Raz ju mama poslala za ...................... do hory, lebo stará mama mala 



.............................. a bolo jej za vnučkou smutno.  Dala jej do ruky ...............s ovocím 

a koláčmi  a tak sa Červená Čiapočka pobrala k starej mame. Cesta cez ................ bola veľmi 

dlhá. Červenú čiapočku stretol ..... Spýtal sa jej: Kam si sa ........... ? K starej mame, lebo má 

................ A čo máš v tom .......? Ovocie a koláče, lebo ich stará mama má .................. 

A nechceš jej darovať aj .....................? Tu na čistinke je ich veľmi.................... Myslím, že by 

sa ................ Červená Čiapočka sa zaradovala a vybrala sa nazbierať kytičku ....................... 

pre starú mamu. .............. nechcel iba tak čakať. Rozhodol sa, že ........ starú mamu. Keď 

došiel k domčeku, ..........................., a zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, je ................................ Vlk 

vstúpil a zjedol .................. Uviazal si  šatku starej mamy a zaspal v jej ............... Vnučka 

s natrhanými ................sa už už blížila k .................. Keď zaklopala, zvnútra sa ozvalo: 

Vstúpte, je ......................! Červená čiapočka teda vstúpila do domčeka. Pekne sa ............., 

zablahoželala starej mame, dala kvety do .................. a až potom sa spýtala: Stará mama, 

prečo máte také veľké .........................? Stará mama odpovedala: Aby som ťa lepšie 

..........................!  A prečo máte také veľké .................? Aby som ťa lepšie ...............! A prečo 

máte také veľké ........................? Aby som ťa mohla lepšie ................! A vlk vyskočil 

z postele a Červenú Čiapočku........................! Po dobrom obede v posteli ..................  

Okolo .................... išiel ........................ a začul podozrivé zvuky! Začudoval sa: Azda 

to ....................stará mama? Nazriem dnu! Keď vošiel dnu, uvidel rozvaleného ............. 

v posteli a nikde nikoho. Nasypal do ......................... uspávací prášok a čakal , kým sa vlk 

................... Keď sa konečne vlk zobudil, šiel sa napiť do .................. Potom opäť 

.................... Vtedy pristúpil k nemu ...............Červenú Čiapočku a starú mamu  vyslobodil 

z vlkovho ................  Potom  tam nakládol .............. a brucho zašil. Stará mama a Červená 

Čiapočka vyskočili, potešili sa a ďakovali .................... Červená Čiapočka sa vybrala 

...................., lebo bolo už neskoro. Vlk sa prebral! Chcel sa napiť, ale bol taký 

.......................... že sa prevážil a spadol do ..............., kde sa utopil. Červená Čiapočka došla 

šťastne domov a .................... porozprávala všetko, čo ju stretlo. Na ............................. bol 

zvonec a rozprávke je .......................    

 

 

 

 



 

Ktoré postavy sú kladné a ktoré záporné? Roztrieď – priraď postavu ku kladným alebo 

záporným. 

 

KLADNÉ    ZÁPORNÉ 

 

Môžeme niektoré z rekvizít použiť pri príprave predstavenia Červená Čiapočka? Zakrúžkuj 

správnu odpoveď. 

- červená šatka       ÁNO   NIE 

- koruna       ÁNO   NIE 

- košík      ÁNO   NIE 

- kvety      ÁNO   NIE 

- zelená deka     ÁNO   NIE 

- čierna šatka     ÁNO   NIE 

- biele rukavičky    ÁNO   NIE 

- krídla      ÁNO   NIE 

 



 

Nakresli pohybovú mapu predstavenia Červená Čiapočka: 

 

Dokresli, čo chýba Červenej Čiapočke. 

 

 

 

 

 

 



 

Vyfarbi správnou farbou vlka. 

 

 

Priraď správne farby postavám.  

 

 

 

 

 

 



 

Priraď rekvizity postavám. 

         

 

 

 

Ktoré vlastnosti majú postavy tejto rozprávky ? Priraď vlastnosti postavám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doplň do košíka veci, ktoré Červená Čiapočka nesie starej mame a vyfarbi celý obrázok. 

 

 

Navrhni  viacero nových názvov tejto rozprávke: 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 



 

Rozdeľ text rozprávky na úvod, jadro a záver:   

Kde bolo tam bolo žilo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Červená Čiapočka. 

Raz ju mama poslala za starou mamou do hory, lebo stará mama mala 

narodeniny a bolo jej za vnučkou smutno.  Dala jej do ruky košíček s ovocím 

a koláčmi  a tak sa Červená Čiapočka pobrala k starej mame. Cesta cez les bola 

veľmi dlhá. Červenú čiapočku stretol vlk. Spýtal sa jej: Kam si sa vybrala ? 

K starej mame, lebo má narodeniny. A čo máš v tom košíku? Ovocie a koláče, 

lebo ich stará mama má rada. A nechceš jej darovať aj kvety? Tu na čistinke je 

ich veľmi veľa. Myslím, že by sa potešila. Červená Čiapočka sa zaradovala 

a vybrala sa nazbierať kytičku kvetov pre starú mamu. Vlk nechcel iba tak 

čakať. Rozhodol sa, že navštívi starú mamu. Keď došiel k domčeku, zaklopal, 

a zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, je otvorené! Vlk vstúpil a zjedol starú mamu. 

Uviazal si  šatku starej mamy a zaspal v jej posteli. Vnučka s natrhanými kvetmi 

sa už už blížila k domčeku. Keď zaklopala, zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, je 

otvorené! Červená čiapočka teda vstúpila do domčeka. Pekne sa pozdravila, 

zablahoželala starej mame, dala kvety do vázy a až potom sa spýtala: Stará 

mama, prečo máte také veľké oči? Stará mama odpovedala: Aby som ťa lepšie 

videla!  A prečo máte také veľké uši? Aby som ťa lepšie počula! A prečo máte 

také veľké zuby? Aby som ťa mohla lepšie zjesť! A vlk vyskočil z postele 

a Červenú Čiapočku zjedol! Po dobrom obede v posteli zaspal. Okolo domčeka 

išiel poľovník a začul podozrivé zvuky! Začudoval sa: Azda to nechrápe stará 

mama? Nazriem dnu! Keď vošiel dnu, uvidel rozvaleného vlka v posteli a nikde 

nikoho. Nasypal do studničky uspávací prášok a čakal, kým sa vlk zobudí. Keď 

sa konečne vlk zobudil, šiel sa napiť do studničky. Potom opäť zaspal. Vtedy 

pristúpil k nemu poľovník a Červenú Čiapočku a starú mamu  vyslobodil 

z vlkovho brucha.  Potom  tam nakládol kamene a brucho zašil. Stará mama 

a Červená Čiapočka vyskočili, potešili sa a ďakovali poľovníkovi. Červená 

Čiapočka sa vybrala domov, lebo bolo už neskoro. Vlk sa prebral! Chcel sa 

napiť, ale bol taký ťažký, že sa prevážil a spadol do studne, kde sa utopil. 

Červená Čiapočka došla šťastne domov a mame porozprávala všetko, čo ju  

 

 

 



 

Rozdeľ text na časti podľa miesta realizácie rozprávky:  

Kde bolo tam bolo žilo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Červená Čiapočka. 

Raz ju mama poslala za starou mamou do hory, lebo stará mama mala 

narodeniny a bolo jej za vnučkou smutno.  Dala jej do ruky košíček s ovocím 

a koláčmi  a tak sa Červená Čiapočka pobrala k starej mame. Cesta cez les bola 

veľmi dlhá. Červenú čiapočku stretol vlk. Spýtal sa jej: Kam si sa vybrala ? 

K starej mame, lebo má narodeniny. A čo máš v tom košíku? Ovocie a koláče, 

lebo ich stará mama má rada. A nechceš jej darovať aj kvety? Tu na čistinke je 

ich veľmi veľa. Myslím, že by sa potešila. Červená Čiapočka sa zaradovala 

a vybrala sa nazbierať kytičku kvetov pre starú mamu. Vlk nechcel iba tak 

čakať. Rozhodol sa, že navštívi starú mamu. Keď došiel k domčeku, zaklopal, 

a zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, je otvorené! Vlk vstúpil a zjedol starú mamu. 

Uviazal si  šatku starej mamy a zaspal v jej posteli. Vnučka s natrhanými kvetmi 

sa už už blížila k domčeku. Keď zaklopala, zvnútra sa ozvalo: Vstúpte, je 

otvorené! Červená čiapočka teda vstúpila do domčeka. Pekne sa pozdravila, 

zablahoželala starej mame, dala kvety do vázy a až potom sa spýtala: Stará 

mama, prečo máte také veľké oči? Stará mama odpovedala: Aby som ťa lepšie 

videla!  A prečo máte také veľké uši? Aby som ťa lepšie počula! A prečo máte 

také veľké zuby? Aby som ťa mohla lepšie zjesť! A vlk vyskočil z postele 

a Červenú Čiapočku zjedol! Po dobrom obede v posteli zaspal.  

Okolo domčeka išiel poľovník a začul podozrivé zvuky! Začudoval sa: Azda to 

nechrápe stará mama? Nazriem dnu! Keď vošiel dnu, uvidel rozvaleného vlka 

v posteli a nikde nikoho. Nasypal do studničky uspávací prášok a čakal , kým sa 

vlk zobudí. Keď sa konečne vlk zobudil, šiel sa napiť do studničky. Potom opäť 

zaspal. Vtedy pristúpil k nemu poľovník a Červenú Čiapočku a starú mamu  

vyslobodil z vlkovho brucha.  Potom  tam nakládol kamene a brucho zašil. Stará 

mama a Červená Čiapočka vyskočili, potešili sa a ďakovali poľovníkovi. 

Červená Čiapočka sa vybrala domov, lebo bolo už neskoro. Vlk sa prebral! 

Chcel sa napiť, ale bol taký ťažký, že sa prevážil a spadol do studne, kde sa 

utopil. Červená Čiapočka došla šťastne domov a mame porozprávala všetko, čo 

ju stretlo. Na vŕbe bol zvonec a rozprávke je koniec. 

 

 



 

Záver 

 Verím, že tento učebný zdroj napomôže žiakom  k lepšiemu pochopeniu konania 

postáv v rozprávke O Červenej Čiapočke.  

 


