
O Snehulienke

Kde bolo, tam bolo, žila raz
kráľovná, ktorej sa narodilo
dievčatko krásne ako anjelik.
Pleť malo bielu ako sneh, a preto
mu dali meno Snehulienka.
Kráľovná však zakrátko zomrela
a kráľ sa znova oženil.
Snehulienkina macocha bola síce
krásna, ale mala zlé srdce.

Často sa pýtala zrkadla:
„Zrkadielko, povedzže
mi, kto je najkrajší
na zemi?“ 
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Doplň – : Snehulienk _  bol _
dievč _ tko kr _ sne  _ ko  _ njelik.
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16

Nadránom sa z práce
domov vracalo 
sedem trpaslíkov. Celú

noc hľadali v jaskyniach
skryté poklady zeme. Veselo si 
pri tom vyspevovali. V domčeku
ich čakalo veľké prekvapenie.
Izbička bola ako vymenená 
a na postieľkach uvideli krásnu
spiacu dievčinu. 
Keď sa zobudila, rozpovedala im,
ako sa jej chcela macocha
zbaviť a ako jej poľovník
daroval život.
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Každý trpaslík niečo nesie. Porozprávaj,
čo je to a na čo to slúži.
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Kocúr v čižmách 

Starý mlynár zomrel a svojim
synom zanechal skromný majetok.
Najstaršiemu mlyn, prostrednému
somárika a najmladšiemu Jankovi
sa ušiel hnedosivý kocúrik. 
Smutne sedí Janko, keď tu sa
kocúr šibalsky usmeje pod fúzy 
a takto prehovorí: „Nesmúť, Janko,
veď si ty celkom dobre obišiel, 

ba lepšie ako tvoji bratia.
Nakoniec to aj ty sám
uznáš!“
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Povedz, ktoré z týchto slov sem nepatrí:
mlyn, kôň, somár, kocúr.
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Hlavný hrdina
V každej rozprávke vystupuje viacero postáv, ale
obyčajne len jedna je hlavná. Voláme ju hlavný hrdina.
Vieš, kto je hlavným hrdinom v tejto rozprávke?
Povedz, čo bolo jeho úlohou.

Poznáš hlavných hrdinov a ich úlohy v rozprávkach
Soľ nad zlato, Snehová kráľovná, Medovníkový 
domček, O dvanástich mesiačikoch, Mrázik?
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Pomôž písmenkám
Písmenká sa v slovách povymieňali. Pomôž im nájsť
správne miesto.

mlánedec              korúcik              čaderojník

zajčika              priznácen

V týchto slovách vypadli niektoré písmená. 
Vieš aké?

m _ y _ ár         č _ _ ma         _ _ áľ         k _ č _ ar
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