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 STARÁ MAMA ROZPRÁVALA 

PaedDr. Renáta Balková 

Materská škola, ul. Jarná 2602 / 7, Žilina 

Abstrakt:  

Príspevok je možnou formou úvodného moderovania 

pódiového vystúpenia prostredníctvom dialógu postáv starej 

mamy a jej vnúčeniec.  

Kľúčové slová: stará mama, vnúčatá, názvy rozprávok.  

 

Výchovno – vzdelávacie ciele: 

 Aktívne reagovať v role moderátora na neverbálne 

signály komunikačného partnera. 

 Udržiavať vzájomný očný kontakt komunikačných 

partnerov – moderátorov v dialógu.  

 Prispôsobovať hlasitosť vlastného prejavu 

moderátora v komunikačnej situácii a pravidlám 

vedenia dialógu.  

 

Postavy a obsadenie: 

Úvodného moderátorského dialógu o názvoch rozprávok       

sa zúčastňujú:  

- deti v role vnúčat, 

- učiteľka v role starej mamy. 

 



 

  

Stará mama sedí, preberá hrach, prichádzajú deti, spievajú 

Zlatú bránu... 

D: Stará mama  (SM), stará mama, a čože to máte v mištičke? 

SM: Nuž čože by som. Idem variť  hrachovú polievočku nuž 

preberám hrach.  

D: Jeeeej, a možnooooo tam nájdete aj Janka Hraška 

z rozprávky  ....smiech..... 

SM: Ech, vy moji huncúti. Ale Vás dnes tuším prišlo 

sedem,...hmmm, a sedem bolo veru aj neposedných 

kozliatok v tej rozprávočke... 

D: Tak sa spočítajme: Číta Kubo ny ny ny, z Kocúrkova 

noviny, jeden,dva tri, povedz mi to Ty....heeej Kubo,            

však povedz....je nás sedem??? 

Kubo:  A nepoviem...a .nepoviem, nepoviem – otočí sa 

a vytiahne malého zajka, schová si ho za chrbát... 

SM: A čo to tam Kubko schovávaš? Ľa ľa, Nože Janko 

a Marienka, hádajte, čo to je: má to dlhé uši, a rád hryzká 

mrkvičku.. 

Janko a Marienka: To je ľahké, predsa Kubov zajac, on sa 

s ním najradšej hráva :) na dvore... 

D: A u nás na dvore máme aj sliepočku a kohútika stará 

mama: aha takúto : Kvá, kvá kvačica, čierna, biela slepica, 

pod stolom sú drobce, kura vodu slopce..... 

SM: Aj ja vás jednu naučím:  (vyčítanka)  Ide koza rohatá, 

schovajme sa za vráta, za vrátami stojí vŕba, pod ňou sa  hrá 

detí hŕba, je tam veľký zvon, Ty musíš ísť von. 

 

 



 

  

Dieťa: odstúpi a zjajkne...au au au... 

SM: Pichľavé? Že by tu bol Ježko? A viete moji milí, že 

ježko má rád kašičku? Poďte. Uvaríme mu ju spolu 

v  divotvornom hrnčíčku: Varila myšička kašičku.......spolu 

v kruhu napodobňujú všetci varenie. 

SM: Hmmmmm, a akú sme uvarili kašičku?  

D: Dobrú, horúcu, sladkú,....deti vymenúvajú  

D: Dosť bolo kaše...zahrajme sa na rozprávku 

SM: A akú že by ste radi vnúčatká moje? 

D: Tú o Jankovi Hraškovi,... 

D: Aaaale čoby, tú sme sa hrali minule. Zahrajme sa                

na Kozliatka, alebooooo na Janka a Marienku... 

SM: A čo keby sme sa zahrali rozprávku o Sliepočke 

a kohútikovi, alebo Kubov zajac alebo Kozu rohatú... 

D: Alebooo o Ježkovi,... 

D: Nie, nie.....o Divotvornom hrnčíčku... 

D: A čo tu máte stará mama?  

SM: Jááááááj vnúčatká moje. To je KOLOVRÁTOK.        

Ale nie taký obyčajný, ale je vraj ROZPRÁVKOVÝ 

KOLOVRÁTOK. To mi rozprávala moja mamička,          

keď som bola ako vy, ešte maličká. Vraj  keď ho roztočíme, 

možno tie Vaše rozprávky nám prídu zahrať a zaspievať     

cez Zlatú bránu naši kamaráti z materských škôl.  

D: Tak to skúsme.  

SM: Nedbám, skúsme.  

 

 



 

 

JANKO HRAŠKO 

(slovenská ľudová rozprávka)  

Ľubica Betinská - Jana Kašubová 

 

Materská škola Rajecká Lesná 

 

Abstrakt:  

Príspevok obsahuje hudobno-pohybové hry na námet 

slovenskej ľudovej rozprávky Janko Hraško. 

Kľúčové slová:  

Janko Hraško, hudobno-pohybová hra, ľudské vlastnosti 

a emócie, prosociálne správanie.  

Odborno-metodický zámer:  

Z pohľadu Štátneho vzdelávacieho programu                          

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách má 

text rozprávky Janko Hraško široké využitie v edu kačnom 

procese najmä v týchto oblastiach – porozumenie 

explicitného a implicitného významu textu, gramatická 

správnosť a spisovnosť, znalosť jazykových prostriedkov 

písanej reči, história okolia, národné povedomie 

Postavy a obsadenie: krstná mama, deti s frivaldskými 

priezviskami a menami – Adam Macko, Janko Pekný  

 



„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

Janko Hraško“ 

Na stolčeku sedí krstná mama a vyšíva, na zemi je miska 

s hrachom, vonku prší. 

Krstná mama: „Ej, ale sa rozpršalo!“ 

Deti z diaľky kričia: „Prší, prší.“  

Jedno dieťa navrhne: „ Pojme k našej krstnej mame.“ Búchajú 

na dvere a spievajú o daždi: 

„Prší, prší. Čľupká, čľupká. (vytlieskavanie) 

Prihnala sa veľká búrka. (mávanie rukami do strán) 

Udrel hrom. (3 krát dupnúť) 

Spadol som.“ (buchnúť raz dlaňami o zem) 

Krstná mama odkladá šitie, privíta ich: „Vitajce, dzecúrence.“ 

 Deti: „ Krstná mama, krstná mama, prší!  

Jedno dieťa: „Aj v Krivej cesce“. 

Druhé dieťa: „ Aj na Vojánku“. 

Tretie dieťa: „ Aj v Kukľovej“.  

Štvrté dieťa: „Prišli sme sa ku Vám schovac!“ 

Krstná mama: „Jój, len pojce, šak sce celé premočené!“          

Tri deti idú k oknu, sadnú si na stolčeky. 

Krstná mama jednému chlapcovi začne zásterou utierať tvár 

– „A kerý si ty?  

 



 

Chlapec ukazuje svaly: „Ja som Adam Macko“. 

Krstná mama: „Ej, z teba riadny chlap narástol!“  

Zastaví sa pri druhom chlapcovi – „A ty si kerý?“ 

Dieťa hrdo predstúpi, dá ruky v bok: „Ja som Pekný Janko!“ 

– všetci sa zasmejú. 

Jedno dievča sa mu vysmieva: „Pekný, ale krpatý.             

Taký Janko Hraško!“ 

Všetky deti volajú:  

„Janko môj, viezol hnoj, priletela vranka, uchytila Janka, 

Bože môj“ – on je smutný a zvesí hlavu. 

Krstná mama im pohrozí: „Nehabíce sa, takto sa mu 

posmievac?!“ a jeho povzbudzuje:  

„ Ná, len sa ty neboj! Aj Janko Hraško bol maľučký,              

ale kedz ho princezná bozkala na líčko, akoby hrom udrel 

a on sa na veľkého mládzenca premenel“. 

Janko sa usmeje: „A moja mama už hrach sadzeli.“ 

Všetci: „Hí a my veru ešče nie!“ 

Jedno dieťa: „Zahrajme sa na hrach!“ – vezmú si pár hráškov 

do dlane, spievajú a napodobňujú: 

„Na tej našej čiernej zemi sejú hrach, sejú hrach, sejú hrach.          

Na tej našej čiernej zemi schodzí hrach, schodzí hrach, 

schodzí hrach. 

 



 

  

Na tej našej čiernej zemi rascie hrach, rascie hrach, rascie 

hrach.        

Na tej našej čiernej zemi kosia hrach, kosia hrach, kosia 

hrach. 

Na tej našej čiernej zemi mlácia hrach, mlácia hrach, mlácia 

hrach. 

Na tej našej čiernej zemi varia hrach, varia hrach, varia 

hrach. 

Na tej našej čiernej zemi jedzia hrach, jedzia hrach, jedzia 

hrach. 

Janko odbehne a treskne pokrievkami. 

Všetci: „Hí! Čo to bolo!“ 

Janko: „ Už zo mňa veľký chlap vyrástol!“ 

Ostatní mávnu rukou a jedno dievča ho vyzve: „Ak si taký 

veľký chlap, ukáž, či vieš tancovac!“. 

Janko zavolá ostatných chlapcov: „Pojce chlapci!“ 

A ukazujú ako vedia tancovať: 

„Hup, hup, hupi, hup. (pohupovanie) 

Nožičkami dupi, dup. (3 krát dupnúť) 

Ťap, ťap. ťapi, ťap. (tlieskanie) 

Zavrtím sa ako chlap. (jedna ruka hore a otočka) 

 

 



 

  

Dievčatá po nich opakujú: 

„Hup, hup, hupi, hup. (pohupovanie) 

Nožičkami dupi, dup. (3 krát dupnúť) 

Ťapi, ťapi. ťapi,  (tlieskanie) 

Už ste veľkí chlapi. (ukážu na nich prstom) 

 

Ku koncu jedno dievča podíde k oknu – „Už neprší!“ 

Deti kričia: „Jéj!“. Utekajú von a jedno malé dievčatko tam 

ostáva. 

Krstná mama ho berie za ruku: „A teba tu nechali?                 

Poj, idzeme spolu hrach zasiac.“ 

 

Zdroje:  

ONDREJKA, K. 1980. Poďte deti medzi nás 

ĎURÍČKOVÁ, M. 1975. Zlatá brána 

 

 

 

 

 



 

  

KOZLIATKA A VLK 

(slovenská ľudová rozprávka) 

Jarmila Kasáková - Mgr. Andrea Hrtánková 

Základná škola s Materskou školou, Lietavská Svinná 

 

Abstrakt : V príspevku je spracovaná a upravená slovenská 

ľudová rozprávka – Kozliatka. Rozprávka je spracovaná tak, 

aby deti využívali dramatizáciu, rôzne detské hry, spev 

a tanec, a prostredníctvom nich si utvárali pozitívny vzťah 

k ľudovej slovesnosti.  

 

Kľúčové slová : mama koza, kozliatka, vlk, kováč. 

 

Odborno-metodický zámer:  

 zámerom spracovania tejto rozprávky je, aby deti 

mali radosť z rozprávky a hry, 

 je to dramatizácia rozprávky s upraveným obsahom, 

pričom sa v nej využíva spev a tanec detí, 

 v piesňach sa využívajú melódie zo známych 

ľudových piesní a text si vytvorili deti s pani 

učiteľkami, 

 



 

  

 upravená verzia tejto rozprávky neráta s vlkom ako 

predstaviteľom zla, ale predstavuje ho ako hravého 

kamaráta kozliatok. 

 

Postavy a obsadenie:  

V rozprávke Kozliatka a vlk vystupujú kozliatka, mama koza, 

vlk a kováč.  

„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

Kozliatka a vlk.“ 

Vedúce dieťa : Deti, poďme sa nejako zahrať. 

Deti : a ako? 

Vedúce dieťa : Poďme sa zahrať na kozliatka. 

Deti : postavia sa do kruhu 

Dieťa 1 : Ja budem mama koza. 

Dieťa 2 : Ja budem maličká kozička – Evička. 

Dieťa 3 :  Ja zas prostredná - Mariena. 

Dieťa 4 : A ja budem veliká Erika. 

Dieťa 5 : Ja budem kováč. Dieťa 6 : A ja budem vlk. 

Ostatné deti : a my malé kozičky. 

Vlk a kováč odídu z kruhu – kováč ku kladivku a vlk za plot. 

Kozičky sa točia v kruhu a spievajú : 

My sme malé kozičky a radi sa hráme,  

veselé sme sestričky, často si spievame. 

 



 

  

Postupne sa predstavia v strede kruhu jednotlivé kozičky, 

ostatné kozliatka ruky v bok a pohybujú sa do strán. 

Dieťa 2 : Ja som ešte maličká, volajú ma Evička,  

dobrý život mám,stále sa len hrám. 

Dieťa 3 :  Ja som zasa prostredná, volajú ma Mariena, 

  upratovať viem, ba aj prach utriem. 

Dieťa 4 : Ja som zase veliká, volajú ma Erika, 

  Rada vyváram, mamke pomáham. 

Spolu :  My sme malé kozičky a radi sa hráme,  

veselé sme sestričky, často si spievame. 

 

Mama koza :  Deťúrence, idem na pašu. Nikomu neotvárajte,  

kým nebudete počuť moju pesničku : 

Už je doma mamka vaša, všeličo vám podonáša. 

Mlieko, syr, tvarohy, všetko dobré na rohy. 

Mlieko, syr, tvarohy, všetko dobré na rohy. 

(Melódia - Kukulienka, kde si bola) 

 

Koza odchádza na lúku, kde ju čakajú paličky, s ktorými bude 

rytmizovať ďalšie piesne. 

 



 

  

Kozliatka spolu spievajú a tancujú :  

Dupkajú nožičky, veselo dupkajú 

Dupkajú a zužujú kruh 

a malé ručičky nožičkám tlieskajú. 

Otočia sa, zväčšujú kruh a tlieskajú 

Dupkajte, dupkajte, nožičky, pätičky, 

Dupkajú a zužujú kruh 

tlieskajte, tlieskajte, ručičky, dlaničky. 

Otočia sa, zväčšujú kruh a tlieskajú 

 

Vlk sa prikradne ku kozliatkam, zabúcha na vráta a spieva : 

Vlk :              Hádajte, hádajte, kto je.  

  Otvorte kozliatka moje. 

  Ja som tá vaša mamička, 

  nesiem vo vemienku mliečka. 

Kozliatka : Ty nie si naša mamička, to nie je jej pesnička. 

  A máš hrubý hlas. 

Vlk odbehne ku kováčovi a kováč si spieva. 

Kováč :  Kujem, kujem, podkovičku pre koníka Pejka, 

  zatlčiem ju do kopytka, nech mu pekne kopká. 

Vlk : Kováč, ukuj mi tenký hlas, aby som pekne spieval. 

Kováč : Polož si sem hlavu. 

 

 



 

  

Vlk položí hlavu na zem a kováč s kladivkom okolo neho 

kuje. 

Kováč : Buch a klop, klop a buch, buch a klop. Hotovo. 

Vlk pribehne ku kozliatkam a spieva tenkým hlasom. 

Vlk :  Už je doma mamka vaša, všeličo vám podonáša. 

            Mlieko, syr, tvarohy, všetko dobré na rohy. 

            Mlieko, syr, tvarohy, všetko dobré na rohy. 

Kozliatka : Méééé, mamička prišla a otvoria. 

Vlk vbehne do domčeka a kozliatka uskočia krok dozadu. 

Urobia kruh okolo vlka, rukami znázorňujú rohy a spievajú: 

Kozliatka :   

Keď má kozľa rožky tvrdé, 

vĺčko vie, že zlé to bude. 

My sa ho zbavíme, kožuch mu vyprášime. 

My sa ho zbavíme, kožuch mu vyprášime. 

Vlk : (plačlivo)   

Prestante, kozy rohaté,  

ja som sa s vami prišiel iba zahrať. 

Kozliatka : Tak dobre. Poďme sa hrať reťaz.  

Točia sa do kruhu. 

 



 

  

 

O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz, 

a my reťaz nepetieme, pletieme sa samy 

ako dáky páni, málo nás, málo nás, 

poď ty, kováč, medzi nás. 

Kováč sa pridá k deťom. 

O reťaz, o reťaz, pletieme my reťaz, 

a my reťaz nepetieme, pletieme sa samy 

ako dáky páni, dosť je nás, dosť je nás, 

upletená je reťaz. 

Kozliatka : A teraz na babku. 

Bola babka, mala capka,  Idú do kruhu a z kruhu, 

 cupi-lupi,  cupi-lupi,  cupkajú 

 mala capka. 

Poslala ho na kopačku,  chytia sa vo dvojici   

cupi-lupi,  cupi-lupi,  pod pazuchy a tancujú 

na kopačku. 

Doniesol jej prázdnu tašku, jeden z dvojice si čupne 

cupi-lupi,  cupi-lupi, druhý kráča okolo neho 

prázdnu tašku. 

 



 

  

 

Prichádza mama koza. 

Mama koza : Čo sa to tu robí?  

Kozliatka : Méééé, mamička kozička. Hráme sa. 

Mama koza :  Tak sa poďme hrať na lúku, 

                       už to tam krásne vonia. 

Všetci sa chytia za ruky a urobia vláčik.  

Prvá je mama koza. 

Deti odchádzajú a spievajú :  

My sme malé kozičky a radi sa hráme, 

veselé sme sestričky, často si spievame. 

 

 

 

 



 

  

KUBOV ZAJAC 

(slovenská ľudová rozprávka) 

Mgr. Jozefa Záňová – Vincencia Dietrichová,  

Základná škola s Materskou školou, Kamenná Poruba 

Abstrakt: Príspevok obsahuje slovenskú ľudovú rozprávku 

a ponúka návod na možné využitie dramatizácie textu. Deti 

prostredníctvom hier, textu rozprávky a krátkych literárnych 

útvarov nadobúdajú pozitívny vzťah k ľudovej slovesnosti 

a regionálnemu nárečiu.  

Kľúčové slová: Kubo, zajac, zvieratá, mudrovanie, snívanie.  

Odborno-metodický zámer: 

 Pre predškolský vek je prirodzené zvládnuť krátky 

literárny text, ktorý deťom prináša radosť a dosiahnutie 

úspechu z uplatnenia vlastných schopností. 

 Z literárneho hľadiska sa jedná o dramatizáciu rozprávky, 

v ktorej sa aktivizuje ľudová slovesnosť. 

 Je dramatizovaná v porubskom nárečí a deti spoznávajú 

rozdiely medzi nárečovou a spisovnou podobou 

slovenského jazyka.  

 Rozprávka deťom ponúka možnosť obmeny – iná báseň, 

vyčítanka, hra. 

 Vtip rozprávky deti pochopia na základe 

predchádzajúceho rozhovoru o snívaní.   

Postavy a obsadenie: 

V rozprávke Kubov zajac vystupujú známe zvieratá, o ktorých 

deti poznajú množstvo piesni, rečňovaniek, riekaniek a hier: 

stará mama, Kubo, zajac, zvieratá. 

 



 

  

Stará mama pri pasení husí privolá deti k sebe. Sadnú si na 

trávu a stará mama začne rozprávať:  

„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

KUBOV ZAJAC.“ 

„Dzeci moje, všetci radzi snívame, ale nie vždy sa nám naše 

sny splnia. Rozpoviem vám rozprávku o Kubovi, kerý viac 

mudroval jako konal.   Kubo šiel poľom a zazrel v kríčku 

spiaceho zajaca. Naradoval sa a počal mudrovac:  

- Tehoto zajaca predám a kúpim si hus. Hus budze mac 

húsence a kedz narastú, aj tí predám a kúpim si ceľa. Z 

ceľaca narasce krava a tá budze mac zase ceľa a to ceľa zase 

ceľa: ceľce predám, kúpim si kone, ožením sa a na týchto 

koňoch si dovezem nevescičku. Budzeže to svadba, jakej 

ešče v našej dzedzine nebolo. Juchuchúúú! 

Na zvýsknucie sa zajac prebudzí a zdupoce kaje ľahšie.  

A bolo po Kubovej husi i po ceľati, koňoch aj svadbe. 

Dieťa: Čo idzeme robic?         Deti: Vyčítac. 

Dieťa: Čo budzeme vyčítac?  Deti: Rozprávku. 

Dieťa: Číta Dzuro ny-ny-ny z Kocúrkova noviny, jeden, dva, 

tri, povedz mi to ty! 

Dieťa: JakúVyčítané dieťa odpovie: O Mechúrikovi 

Koščúrikovi 

Dieťa: Tú nije, tá je duhá 

 



 

  

Dieťa: Číta Dzuro ny-ny-ny z Kocúrkova noviny, jeden, dva, 

tri, povedz mi to ty! Kerú? 

Vyčítané dieťa: O Kubovem zajacovi 

Dieťa: ukáže na seba „Ja budzem Kubo, ty zajac a vy budzece 

zvierence. 

Kubo: Kráčam si po poli, kedz tu zrazu spiaci zajac v kríčku. 

Deti spievajú a poskakujú ako zajac. 

Zajačik poskakuj, ušiačik poskakuj, dokolečka krúc sa krúc, 

dokolečka krúc sa krúc. 

Kubo: A zajac nič, ani sa nehne. Hmmm, nič lepšieho ma 

nemohlo potretnúc. Zajaca predám a kúpim si husi. 

Kubo: Húsky, húsky pojce domoch! 

Deti: Nejdzeme! Kubo: Pre keho?  Deti: Pre vlka. Kubo: Kdze 

je?  

Deti: Za kríčkom.    Kubo: Čo tam robí?    Deti: Umýva sa.  

Kubo: Čím sa uciera?  Deti: Zlatým ručníčkom. 

Kubo: Húsky, húsky pojce domoch.     

Deti: Nejdzeme. 

Kubo: Dám vám chleba.    

Deti: Nesceme    

Kubo: Dám vám žitka. 

Deti: Idzemééé. 

 



 

  

Kubo: Husi predám, kúpim si kravu a tá budze mac ceľa. 

Deti spievajú a znázorňujú kravy: Mú kravičky mú, jedna za 

druhú, jedna dáva mliečko, druhá celiatečko, trecia smotanu, pre 

našu mamu. 

Kubo: Gdze sú kravy moje_ Strakuša, Beluša, Rohuša – tu sú 

kravy moje. Kravy predám a kúpim si kone.  

Pieseň: Hijo hata na koni, do Poruby po pšeni, hijo hata na koni, 

pojedli psy tvarohy, iba jeden ostal Kubovi sa dostal. – deti 

cválajú na mieste.  

Kubo: Na koňoch si dovezem nevescičku, Budzeže to svadba, 

jakej ešče v našej dzedzine nebolo. Juchuchúúú!   

Zajac sa zobudí, vyskočí a zvieratá sa rozutekajú. 

Kubo: No, a je po parádze! 

 

Zdroj:  

CHMELOVÁ, E. 1983.  Slovenské rozprávky, hádanky 

a rečňovanky. 

In:<http://www.porubka.esy.es/index.php?se=detail&prc=28229

4&autor=Elena%20Chmelov%C3%A1&nazov=Slovensk%C3%

A9%20rozpr%C3%A1vky,%20h%C3%A1danky%20a%20re%

C4%8D%C5%88ovanky> zo dňa 12.02.2018, 21. 09. hod. 

https://www.google.sk/search?q=omalovanka+zajac&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiirqLiyeDaAhVDPFAKH

cE5AUEQ_AUICigB&biw=1366&bih 

http://www.porubka.esy.es/index.php?se=detail&prc=282294&autor=Elena%20Chmelov%C3%A1&nazov=Slovensk%C3%A9%20rozpr%C3%A1vky,%20h%C3%A1danky%20a%20re%C4%8D%C5%88ovanky
http://www.porubka.esy.es/index.php?se=detail&prc=282294&autor=Elena%20Chmelov%C3%A1&nazov=Slovensk%C3%A9%20rozpr%C3%A1vky,%20h%C3%A1danky%20a%20re%C4%8D%C5%88ovanky
http://www.porubka.esy.es/index.php?se=detail&prc=282294&autor=Elena%20Chmelov%C3%A1&nazov=Slovensk%C3%A9%20rozpr%C3%A1vky,%20h%C3%A1danky%20a%20re%C4%8D%C5%88ovanky
http://www.porubka.esy.es/index.php?se=detail&prc=282294&autor=Elena%20Chmelov%C3%A1&nazov=Slovensk%C3%A9%20rozpr%C3%A1vky,%20h%C3%A1danky%20a%20re%C4%8D%C5%88ovanky


 

  

JANKO A MARIENKA 

(slovenská ľudová rozprávka) 

Mgr. Denisa Kurňavová – Mgr. Jana Streličková,  

Materská škola, Zádubnie 

Abstrakt: Príspevok obnáša klasickú rozprávku a ponúka alternatívnu 

možnosť na jej využitie pri dramatizácii s deťmi. Obsahuje hry, 

riekanky, hádanku, texty a hlavnú myšlienku rozprávky o Jankovi 

a Marienke. Týmto spôsobom deti nadobúdajú pozitívny vzťah ku 

klasickým rozprávkam, hrám a ľudovej slovesnosti.  

Kľúčové slová: Zlatá brána, Klnka, klnka, Janko, Marienka, ježibaba.  

Odborno-metodický zámer: 

 Rozprávka má jednoduchý dej a málo postáv, je primeraná pre 

vekovú kategóriu materskej školy. 

 Táto klasická rozprávka sa odohráva v prírode, 

prostredníctvom jednoduchých dialógov a je tak pre deti ľahko 

zapamätateľná. 

 Deti pri dramatizácii tejto rozprávky využívajú vlastné 

schopnosti a možnosti hrania rolí a pociťujú pozitívny pocit pri 

ich splnení. 

 Z rozprávky si deti môžu vziať aj ponaučenie.  

Postavy a obsadenie: 

V známej klasickej rozprávke Janko a Marienka vystupujú pre deti 

známe postavy: Janko, Marienka, ježibaba a mamička. 

 



 

  

„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

Janko a Marienka.“ 

Hry sa odohrávajú na lúke. 

Deti prichádzajú na javisko vo dvojiciach a so spevom piesne 

,,Zlatá brána“. Počas spevu vytvoria bránu a točia sa v kruhu. Po 

skončení zostanú stáť na mieste. 

Dieťa: ,,Teraz si zaspievame Klnku.“ 

,,Klnka, klnka, daj nám slnka, veď mi ti ho dáme, keď sa 

poihráme, veď mi ti ho dáme, keď sa poihráme.“ 

Riekanka sa spieva 3-krát, pritom sa deti točia v kruhu okolo 

vlastnej osi, nakoniec vytvoria dvojice a vytlieskávajú rytmus 

riekanky. Na záver riekanky deti stoja opäť v kruhu a hovoria: 

,,Klnka, klnka, daj nám slnka, zabijeme jalovicu, tebe dáme 

polovicu do nového hrnka, daj nám Bože slnka.“ 

Dieťa: ,,My sme deti, toľko nás je ako smeti, inú si zahrajme!“ 

Všetci: ,,Akú?“  Dieťa: ,,Na ježibabu.“ 

Dieťa: ,,Ja budem mamička.“ 

Dieťa: ,,Ja budem ježibaba.“ 

Deti sa postavia na jednu stranu javiska, mamička na druhú 

stranu javiska a striga sa postaví do stredu. 

Mamička: ,,Deti, deti, poďte domov!“ 

 



 

  

Deti: ,,Nejdeme.“ Mamička: ,,Prečo?“ 

Deti: ,,Pre strigu.“ Mamička: ,,Kde je?“ 

Deti: ,,V medovníkovom domčeku.“ 

Mamička: ,,Čo tam robí?“  

Deti: ,,Umýva sa.“ Mamička: ,,Čím sa utiera?“ 

Deti: ,,Vyšívaným uterákom.“ 

Mamička: ,,Kto ho vyšíval?“  

Deti: ,,Vyšívačka.“ 

Mamička: ,,Kto ho pral?“ Deti: ,,Práčka.“ 

Mamička: ,,Deti, deti, poďte domov!“ 

Deti: ,,Nejdeme.“ Mamička: ,,Dám vám buchty.“ 

Deti: ,,Nechceme.“ Mamička: ,,Dám vám jahody.“ 

Deti: ,,Ideme.“ 

Deti sa rozbehnú ku mame a Ježibaba ich začne naháňať. 

Chytí chlapca menom Janko. 

Janko: ,,Marienka, kdeže si? Zachráň ma!“ 

Marienka: ,,Už idem.“, keď príde hovorí Ježibabe ,,Ježibaba, 

prosím ťa, pusti môjho bračeka! Veď on je dobrý.“ 

Ježibaba: ,,Pustím, ale iba ak uhádneš hádanku.  



 

  

Biely kvietok z chotára, jari bránu otvára. Na byľôčke snežná 

vločka, vo vázičke mamu počká. Čo je to?“ 

,,Snežienka“ vykríkne Marienka. 

Dieťa: ,,Cítite tú úžasnú škoricovú vôňu?“ 

Dieťa: ,,To je vôňa medovníkov. Dnes ich pečie naša mamička. 

Poďme ich ochutnať.“ 

Všetci: ,,Poďme! Aby sme nezablúdili, chyťme sa za ruky!“ 

A deti so spevom Zlatá brána odchádzajú z javiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  

Autor neznámy. 2002.  Medovníková chalúpka – klasické 

rozprávky. ISBN 80-88989-78-7 

 



 

  

         O KOHÚTIKOVI A SLIEPOČKE 

(slovenská ľudová rozprávka) 

                    Zdenka  Martoníková - Lujza Badurová 

Materská škola, Brezany 

Cieľom  je poukázať na možnosti dramatizácie rozprávky, 

domýšľanie príbehu ,dedukcie. 

Zámer: 

Rozvíjať príbeh rozprávky s ponúknutím ďalších postáv- kohúta, 

jastraba. 

Rozvíjať predstavivosť detí v príbehu, v hrách. 

Vytvárať pozitívny vzťah k ľudovej slovesnosti, detským 

pohybovým hrám. 

Stvárniť zvuk, pohyb, charakteristické znaky zvierat: kohúta, 

sliepky, kuriatok, jastraba. 

Využiť riekanky, piesne, rytmizáciu v hrách. 

Možnosť obmeny v hre. 

O kohútikovi, sliepočke a malých kuriatkach. 

Deti oboznámené s rozprávkou O kohútikovi a sliepočke rozvíjali 

dej príbehu po šťastlivom konci (zachránený kohútik ).  

 

 

  



 

  

Na dvore si spokojne nažívali kohútik ,sliepočka  a malé kuriatka... 

Gazdiná kŕmi hydinu volaním " Náá pi pi pi pi pi..."  ( deti 

napodobňujú kuraciu rodinku ) 

(Príchodom  chlapca nastáva problémová situácia- kto bude kohútom? 

Koná sa kohúti zápas s poskokmi na jednej nohe, spolu so spevom). 

"Ešte iba dníček vzniká, už si kohút kikiríka, vyhrá súťaž v prednese, 

ale vajce neznesie" 

(Zápas sa končí dohodou a priateľstvom oboch kohútov. Nájdením 

pierok sa zvoláva hra Na jastraba ) 

"Jastrab, jastrab, čo robíš?" 

"Kopem tuná jamôčku". 

"Načo ti tá jamôčka?" 

"Urobiť si ohníčka." 

"Načo ti ten ohníček?" 

"Zohriať si vodičku." 

"Načo ti tá vodička?" 

"Kuriatko obariť." 

"Počkaj, počkaj, poviem ti u pánov!" 

"Nepovedz, nepovedz, dám ti z neho krídlo." 

"Počkaj, počkaj, poviem ti u pánov!" 

 



 

  

"Nepovedz, nepovedz, dám ti z neho labku." 

"Počkaj, počkaj, poviem ti u pánov!" 

"Nepovedz, nepovedz, dám ti z neho hlávku." 

"Počkaj, počkaj, poviem ti u pánov!" 

"Nepovedz, nepovedz, dám ti ho celé." 

"Počkaj, počkaj, poviem ti u pánov!" 

"Kokles!" 

"Čo chceš?" 

"Chytiť to zadné!" 

"Chyť si ho ,ak môžeš." 

(Jastrab postupne chytá kuriatka. Rytmizácia riekankou.) 

"Kvá- kvá kvačica, čierna, biela slepica, pod stolom sú drobce, kura 

vodu slopce." 

dievky: "Jastrab letí, nemá deti a my máme, nepredáme, pánbožkovi 

darmo dáme." 

chlapci: "Jastrab letí, nemá deti a my máme, za sto zlatých nepredáme!" 

kvočka: "Jastrab letí, nemá deti a ja mám, a ja mám, do komôrky 

zatváram!" 

(Kuriatka sa schovajú pod kvočku.) 

"Šic!"  

 



 

  

Zdroj: 

O kohútikovi a sliepočke ,Zdenek Miler, preložila N.Ďurinová , 

Ikar 2006 

Kliment Ondrejka , Poď sa s nami hrať , 1992 

Zlatá brána, Mária Ďuríčková , 1989 

 



 

  

KOZA ODRATÁ A JEŽ 

(slovenská ľudová rozprávka)  

Ing. Ingrid Rašková 

Materská škola, ul. Suvorovova, Žilina 

„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

Koza odratá a jež“ 

 

Bola koza rohatá, do pol boka odratá; 

utekala horami a kryla sa dierami. 

Skryla sa do líščej diery.  

Tu prišla líška domov a chcela si vojsť do diery. Tu ti jej už 

cudzí zver v brlohu. A dvíha sa hore, dupoce nohami a volá: 

Ja som koza rohatá, do pol boka odratá; 

cupy-lupy nohami, prekolem ťa rohami. 

Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju vĺčko:  

„Čo plačeš, líštička, sestrička?“  

„Ach, vĺček, braček, akože by som neplakala? V mojej diere 

divné zviera!“  

 



 

  

„Poď, ja ti ho vyženiem!“  

Šli spolu ku diere a vlčko zavolal:  

Kto si, zvere, 

v líščej diere? 

A koza zadupoce: 

Ja som koza rohatá, 

do pol boka odratá; 

cupy-lupy nohami, 

prekolem ťa rohami. 

  

Zľakol sa i vlčko. Oba utekali a nariekali po horách. Stretne ich 

medveď:  

„Čo plačeš, líštička, sestrička?“  

„Ach, môj milý medveďu, daj labu, akože by som neplakala?        

V mojej diere divné zviera!“  

„Poď, ja ti ho vyženiem.“  

 



 

  

Šli všetci ku diere a medveď zavolal:  

Kto si, zvere, v líščej diere? 

A koza zadupoce:  

Ja som koza rohatá, do pol boka odratá; 

cupy-lupy nohami, prekolem ťa rohami. 

Zľakol sa aj medveď. Utekali, nariekali po horách. Stretne ich 

jež:  

„Čo plačeš, líštička, sestrička?“  

„Ach, akože by som ja neplakala? V mojej diere divné zviera 

— a my všetci nemôžeme ho vyhnať!“  

„Poďte, veď ho ja vyženiem.“  

„Ach, ty ježa, malé bieža, čože by si ty? Veď sme tam už my 

boli, kráľovia, pánovia, a nič sme nevykonali,“ rečú tamtí.  

A ono im:  

„Hoc som ježa, malé bieža, predbehnem vás ta!“  

A bežalo, bežalo, lebo skrčilo sa do gule a tak kotúľalo sa dolu 

horou. Tí už len za ním. Príde ono ku diere a zavolá: 

  
 



 

  

Kto si, zvere,v líščej diere? 

A koza zadupoce:  

Ja som koza rohatá, 

do pol boka odratá; 

cupy-lupy nohami, 

prekolem ťa rohami. 

A ja jež — prekolem ťa tiež! 

zvolá tento a zagúľa sa dnu do diery a začne pichať do toho 

odraného boku. Zbliakla koza od bolesti a vyskočila von.  

Na to dobehli tamtí. Vlk uchytil kozu a rozdrapil. Mali všetci 

večeru: medveď vypil krv, vlk požral mäso a líštička s ježom 

obhrýzali koštialiky.  

Od tých čias líštička býva spokojne vo svojej diere. Vlk                

a medveď odišli po hore sliediť. Ježko ale mal tiež neďaleko 

svoju dieru, tam uložil sa na mäkké a hrýzol plánočky, čo si 

podjeseň bol nazbieral.  

Deti  (oslovia rozprávača): A akože si ich zbieral, keď rúk 

nemá?  

Rozprávač: Jaj, deti moje, každej veci spôsob!  

Deti: Nuž ale ako?  

 



 

  

Rozprávač: Nuž stočí sa do gule a kotúľa sa popod plánku,            

kde v jeseni plno napadaných jabĺček v hore. Tie napichajú sa mu 

na pichliače. Potom už potichu vystrčí nôžky a ide si pozorne        

ku diere. Kým pchá sa dnu, iste odpadnú z neho plánočky,             

ale tam sú mu už pred dierou. Povnáša si ich po jednom v pyšteku. 

Ale netreba mu pre každú pod jabloň behať.  

Deti: A akože to zgúli sa do guľky?  

Rozprávač: Jaj, vy by ste už chceli všetko vedieť, a toto jedno         

by ste museli vidieť. Počkajte si, kým vyschne blato a bude leto. 

Ak budete dobré, ulapím vám potom ježka na záhumní. Bude 

zgúlený, ale položíme ho do válovca pri studni a nalejeme vody, 

hneď vystrie nohy a bude ježko-bežko. Potom ho pustíme a zgúli 

sa vám pred očima.  

Deti (radujú sa a tľapkajú): Jaj, zgúli sa nám ježko!  

Rozprávač: A búde gúliť, kotúľať sa s pichliačikmi akože deťom         

do boku! (Rozprávač pritom popichá deti prstami pod pazuchy          

a tieto rozbehajú sa na všetky strany.)  

 

Zdroj: 

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/389/Dobsinsky_Prostonarodne-

slovenske-povesti-Treti-zvazok/65#ixzz5E6Zhk4Ua 
 

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/389/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Treti-zvazok/65#ixzz5E6Zhk4Ua
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/389/Dobsinsky_Prostonarodne-slovenske-povesti-Treti-zvazok/65#ixzz5E6Zhk4Ua


 

  

AKÝ BOL JEŽKO 

(Kliment Ondrejka) 

Mgr. Ďurneková Miriam - Magočová Dana  

Základná škola s Materskou školou,  Trnové 

Abstrakt: Príspevok obsahuje rozprávku a ponúka návod               

na možné využitie dramatizácie textu. Deti prostredníctvom hier, 

textu rozprávky a krátkych literárnych útvarov nadobúdajú 

pozitívny vzťah k ľudovej slovesnosti a regionálnemu nárečiu. 

Rozprávka je upravená  pre potreby vybraných detských hier. 

Kľúčové slová: Ježko, kráľ, žabka, had.  

Odborno-metodický zámer: 

 Pre predškolský vek je prirodzené zvládnuť krátky 

literárny text, ktorý deťom prináša radosť a dosiahnutie 

úspechu z uplatnenia vlastných schopností. 

 Z literárneho hľadiska sa jedná o počúvanie rozprávky. 

 Je dramatizovaná v nárečí obce Trnové a deti spoznávajú 

rozdiely medzi nárečovou a spisovnou podobou 

slovenského jazyka.  

 Prostredníctvom rozprávky deti pochopia správanie sa 

k ostatným ľuďom 

 

Postavy a obsadenie: 

V rozprávke Aký bol ježko vystupuje ježko, lesné zvieratá              

a kráľ. Kráľ predstavuje prirodzenú autoritu pre zvieratká a tiež 

prirodzenú ochranu. 

 



 

  

„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

Aký bol ježko“ 

Deti prídu na javisko s riekankou                                           

„Slniečko , slniečko, poj na naše líčko, 

Dáme ci  jabúčko,                                                                               

žlté, zelené nemáme, 

ale červené ci dáme.“ 

Rozbehnú sa ku starenke: „A starenka, čo máš v tem košíčku?“                           

Starenka : „ Nuž veru jabúčka v nem mám a pojce dzeci, rozprávočku 

počúvac.“                                                                     

Deti: „Akú?“                                                                                              

Starenka: “ O ježkovi.“ 

Deti si posadajú pred starú mať, tá im povie : „Viece aký bol ježko?“                                                                                                          

Deti : krútia hlavami, „ Nie.“ 

Starenka : „Nuž teraz sa to odomňa dozviece. Zádrapčivý bol. S nikým 

sa nezhodol. Mal na chrbce ostne, lenže v tých časoch s nimi strielal 

.Zohol sa ako luk, vystrel sa ako prút a puk! /učiteľka prstom 

napodobňuje streľbu, puf-puf/. Deti sa zasmejú. A osteň pich! Líške, 

žabke,  alebo inému do boku. Znevidelo sa to zvieratkám, i začali 

kráľovi žaloby donášať. „Tak a tak, jež nám pokoj nedá, strieľa do nás 

a strieľa.“ Nebudeš si ježo robiť čo chceš! Povedal kráľ nahnevaný. 

Len čo tie slová vyriekol, potriasol čarodejnou paličkou a ježo od tých 

čias viac na nikoho strieľať nemohol. Jed svoj si už iba na hadovi 

jedovatom vylieva. 

 



 

  

Dieťa zvolá: „Pojme sa zahrac na hada!“  

Deti sa postavia do kruhu a dieťa vyčítava vyčítanku:                                                                                                                                

„Had lezie z diery, vystrkuje fúzy,                                                          

baba sa ho zlakla, na kolená klakla.                                                           

Len sa baba nelakaj, na kolená neklakaj.“ 

Na koho ukáže posledného, tomu vraví: „Ty sa pýtaš.“ 

Postavia sa do zástupu a syčia ako had. „Sss.“ Dieťa ktoré vyčítalo 

papre. Kľačí pre pýtajúcim sa dieťaťom. 

„Čo papreš?“                                                                                 

„Laliu.“ 

„Páni ca vyženú.“ 

Na to čupiace dieťa vyskočí a snaží sa chytiť posledné dieťa v rade. 

Deti sa držia za pás, bežia hadovito. Posledné sa snaží, aby ho 

nechytili. Keď ho naháňajúci chytí,  hra sa opakuje. Jedno dievča zo 

stredu zvolá: „Ale, pojme sa radšej zahrac na žaby!“                                                                                      

Deti: „Pojme! A akú si dáme?“                                          

Dievča: „Tlieskanú!“ 

Deti sa postavia oproti sebe. Ako kráčajú, tlieskajú si popod kolená, 

vymieňajú si pozície a spievajú. (melódia piesne Pec nám spadla) 

„Išla žabka  kolo vody 

Po kamienkoch skákala. 

Napi sa ty žabka vody, 

Šak si masko hutala.“ 

 



 

  

 

 

Iné dieťa zvolá: „A teraz skákanú!“ 

Hra sa opakuje, no deti napodobňujú skákanie žiab. Starenka, ktorá 

sedí opodiaľ, čistí jabĺčka a pozoruje deti pri hre a speve, zvolá: 

„Juj dzeci,  ale veru už budze tma, pojce si zebrac po jabúčku 

a domov sa vám treba zberac .“ 

Chlapci začnú : „Pojme domov, večer  je, čosika nás zežere.          

A to taký bubulák, čo ca chycí za rubáš!“ Dievčatá výskajú a všetci 

spoločne odchádzajú. 

 

 

Zdroj:  

Kliment Ondrejka: Poďte deti medzi nás. Detské hry 

a rozprávky, (1980, Bratislava, Mladé letá) 

 



 

  
O DIVOTVORNOM HRNČÍČKU 

(slovenská ľudová rozprávka) 

Perla Boldová - Petra Afanasová 

Materská škola,  Turie 

 

Abstrakt: Príspevok ponúka možnosti využitia krásy a hodnoty 

ľudovej rozprávky na rozvoj rečového prejavu detí a na upevňovanie 

schopnosti sociálnej komunikácie. Deti si prostredníctvom formálnej 

a neformálnej dramatickej hry utvárajú základy pre rozvoj a vývin 

estetického cítenia, etických zásad a rozlišovania charakterových 

vlastností ľudskej osobnosti.  

Kľúčové slová: hrnčíček, Janko, pomoc, ďakujem 

 

Odborno-metodický zámer:  

 Ľudová slovesnosť má pre detské vnímanie a osvojovanie si 

poznatkov o svete trvalú hodnotu, lebo sa podieľa na rozvíjaní 

rozumom, zmyslami aj citom.  

 Využitie ľudovej rozprávky je rôznorodé s využitím činností, 

ktoré na ňu nadväzujú: rozprávanie, prerozprávanie, rozhovor, 

spievanie, kreslenie.  

 Prostredníctvom zážitkov z rozprávky si deti obohacujú 

estetické cítenie a umocňujú schopnosť citového života.  

 Ľudová rozprávka dáva deťom podnety pre estetickú aktivitu, 

vedie ich k percepcii rôznych druhov umenia, pestuje ich vkus 

a divácke návyky, ich zmysel pre vnímanie a hodnotenie 

estetického zážitku. 

 Pri spracovaní rozprávky sa rozvíja u detí komunikácia slovná 

a mimoslovná, sprostredkovaná pohybmi tela, gestami, 

mimikou a  kvalitou hlasu. 

 



 

  

Postavy a obsadenie: 

V rozprávke O divotvornom hrnčíčku vystupujú okrem hlavných 

hrdinov aj osoby, ktoré prekáračkami a popevkami vtiahnu diváka 

do deja: dievčence a rozprávačka.  

Rekvizity:  

- hrnček, vareška, stolček.  

 

„Kde bolo, tam bolo, voľakde len bolo, bola jedna rozprávka  

Divotvorný hrnčíček.“ 

Rozprávačka prichádza na javisko a dievčence v úzadí jej 

pomáhajú spievať. V ruke drží hrnček a spoločne spievajú, kým 

nepríde na stred javiska: 

„Čo sa v hrnci varí? Krupica, krupica. 

Čo je pri sporáku? Polica, polica. 

Čo nám mamka kúpi? Lízatko, lízatko. 

Kto v kolíske spinká? Dieťatko, dieťatko.“ 

 

Rozprávačka: „ Ale, kdeže sú tie dievčence? Veď sme sa mali spolu 

hrať. ( volá do strán) Dievčence, dievčence, kdeže ste? 

Dievča 1: „Čo toľko vykrikuješ? Veď už ideme.“ 

Dievča 2: Klárka a načo si priniesla varešku a hrnček?“ 

Rozprávačka: „No predsa, aby sme sa spolu hrali. Zahrajme sa : 

Varila mamička!“ 

Dievčatá: „Áno, áno, poďme.“ 

Dievčence sa pochytajú do kruhu.  

 



 

  

Rozprávačka: „Hanka, ty budeš mamička!“ odovzdá jej 

varešku a hrnček. V kruhu sa Hanka otáča a klepne pri 

povedačke dievča po pliecku vareškou. Dievčatá začínajú 

točiť kruh okolo Hanky:  

„ Varila mamička kašičku, v maľovanom hrnčíčku.“ 

Tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu dala a tomu 

tiež  a ty za mnou bež.!“ 

Na povel dievča začína naháňať Hanku, ktorá ju vystrieda       

na mieste. Opakujú hru trikrát.  

Po jej skončení sa dievčatá otočia k rozprávačke. 

Rozprávačka: „Tento hrnček je ale krásny.“ 

Dievčence: „Krásny, maľovaný.“ 

Dievča 3: „Ale škoda, že nevie naozaj variť kašu.“ 

Rozprávačka: „Moja stará mama mi voľakedy rozprávala 

o hrnčeku, ktorý skutočne varil kašu. Je to rozprávka 

O divotvornom hrnčíčku.“ 

Dievčatá: „Klárka, Klárka, porozprávaj nám ju.“  

Dievča 1: „Aspoň si tu na trávičke trošku oddýchneme.“ 

Rozprávačka: „Tak dobre.“ ( zoberie si stolček, posadí sa) 

„Poďte si ku mne sadkať.“ 

Rozprávačka rozpovie rozprávku. Dievčence sedia okolo nej 

a jedna zapletá druhej vrkoč, ďalšie dievča preberá 

kamarátke pršteky. 

 



 

  

 

Boli raz dve deti, ktoré nemali ani otca, ani matku. 

Bývali v malom domčeku a veru im tam nebolo veľmi dobre, 

lebo nemali z čoho žiť. Zobral sa raz chlapček do hory niečo 

nazbierať. Ako tak ide cestou, vidí v jednej barine starú babku 

s vozíčkom. Nijako ho nemohla vytiahnuť z bariny. Janko 

nelenivý skočil a pomohol jej. Babka mu poďakovala a vraví: 

 „Vezmi si tento hrnček a choď domov. Nebudete viac 

hladovať, len mu povedz: „Var, hrnčíček, var!“ A keď budeš 

mať dosť, povedz: „Ďakujem,  hrnčíček, už dosť!“ 

S radosťou sa Janko poďakoval a bežal domov 

k sestričke, ktorá naňho netrpezlivo čakala. Povedal jej: 

 „Poď, Anička? Ideme si navariť obed!“ Postavil hrnček 

na stôl a riekol mu: 

 „Var, hrnčíček, var, var, var!“ I začala sa z neho sypať 

voňavá dobre omastená kašička. Keď mali deti dosť, 

poďakoval sa Janko hrnčíčku a odložil ho na miesto. 

 Takto si dobre žili dlhší čas. Raz Janíček zasa odišiel 

do hory a dlho sa nevracal. Anička už bola hladná, i vzala 

hrnček, že si sama navarí. Riekla mu: 

 „Var, hrnčíček, var!“ a hrnček ju poslúchol. A keď už 

mala kaše dosť, začala volať: 

 „Hrnček, dosť, hrnček, dosť!“ 

 



 

  

Ale hrnček nič, len varil a varil. Aničke už aj do plaču bolo, 

a hrnček len varil a varil kašu. Už jej bola plná izbička, keď Janík 

dobehol. 

 Zočil kopisko kaše i zavolal chytro: 

 „ Ďakujem, hrnčíček, už dosť!“ a hrnček prestal variť. Ale 

s kašou mali veľa roboty, ledva ju za deň vypratali. A Anička 

vedela, že sa má hrnčíčku poďakovať.“ 

 

Dievča 2: „Oj dievčence, teraz mi prišla ozajstná chuť na takú 

sladkú, omastenú kašičku.“ (pohladí si bruško)  

Dievčence: „ Poďme mamku poprosiť.“ 

Odchádzajú všetky spolu z javiska so spevom: 

Čo sa v hrnci varí? Krupica, krupica. 

Čo je pri sporáku? Polica, polica. 

Čo nám mamka kúpi? Lízatko, lízatko. 

Kto v kolíske spinká? Dieťatko, dieťatko.“ 

Zdroj: 

Zlatá brána, ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hra 

a povedačky pre najmenších, zostavila Mária Ďuríčková, 1984, 

Tlačiarne SNP, n.p., Martin 



 

  

 



 

  

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 


