
Jupí! Jdete s námi 
pomáhat do pohádek 
Malý Rarášek obsahuje:
12 pohádkových karet + bonusovou uspávací pohádku, 60 kartiček s úkoly

Jak na to? 
Vyberte si pohádkový příběh, který budete číst (doporučujeme začít příběhem 
O zajíčkovi - je nejjednodušší pro pochopení). K tomu si připravte balíček kartiček
s úkoly podle toho, kde se zrovna nacházíte. Karty se dělí na čtyři kategorie: domácnost, 
les, příroda a město. Ideální je nechat kartičky „domácnost“ doma, ať se vám nepronesou, 
a ven si brát jen zbylé tři kategorie. Kartičky tedy volíte podle místa, kde jste zrovna vy, 
ne kde se odehrává pohádka. 
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Začněte číst pohádku, která je přerušovaná slovy: Pomůžeš mu/jí? Právě tady vybíráte 
úkol, který bude dítě plnit. Na každé kartičce je na výběr ze tří úkolů, vyberete jen jeden 
z nich, podle nálady a okolností. Když dítě (nebo společně) úkol splní nebo se o to pokusí, 
pomůže pohádkové bytosti v jejím příběhu a vy můžete pokračovat dál ve čtení. Kreativitě 
se meze nekladou! Úkoly si můžete upravovat nebo i vymýšlet vlastní. Aktivity z kartiček lze 
využívat i samostatně pro zahnání nudy!
Uspávací pohádka o Skřítkovi Snílkovi byla napsána speciálně do postýlky, proto má 
vlastní úkoly přímo v textu. Ty mají vést k poklidnému uložení vašich dětí ke spánku.

Děkujeme, že jste si vybrali Malého Raráška   
Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám Malý Rárášek líbí. Za každou zpětnou 
vazbu (ideálně jako hodnocení na Facebooku) pošleme na váš e-mail omalovánky 
postaviček (v pdf k vytištění). Můžete nás sledovat na sociálních sítích, kam dáváme 
různé informace (rozšíření, slevy, soutěže), ale i zprávy z blogu, kde se s vámi dělíme 
o naše rodinné tipy a postřehy.

Ze srdce díky, Lucka a Honza
www.malyrarasek.cz

FB a IG: malyrarasek

Výrobce: Jan Mottl, Janovská 393, 109 00 Praha 10
IČ: 01566717, e-mail: info@malyrarasek.cz

Obsahuje malé části 
- nevhodné pro děti do 3 let!




