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Pohádky, kde se problémy neřeší kouzly, ale fyzikálními 

pokusy 

JITKA HOUFKOVÁ, ANETA ČERMÁKOVÁ  
Katedra didaktiky fyziky, MFF UK Praha 

Dalším ze způsobů, jak k zájmu o přírodní vědy motivovat malé děti, je zařazení fyzi-

kálních pokusů do jim dobře známých pohádek či příběhů. Ve dvou vybraných pohád-

kách: Dlouhý, Široký a Bystrozraký a O kohoutkovi a slepičce, jsme kouzla nahradily 

celkem jedenácti pokusy. Obě takto upravené pohádky byly s velice kladnými ode-

zvami od dětí i paní učitelek vyzkoušeny jak v mateřských školách, tak na prvním 

stupni základní školy a v několika zájmových kroužcích. 

Příspěvek přináší popis pokusů i informace z realizací obou pohádek.  

 

Proč pohádky? 

Během práce s předškolními a mladšími školními dětmi jsem si mnohokrát ověřila, že 

děti v tomto věku mají rády pohádky a příběhy, že je rády opakují a během opakování 

různě modifikují a rozvíjejí. Proto vznikl nápad na „vylepšení“ pohádek fyzikálními 

pokusy. Nejdříve měly pokusy sloužit pro lepší ilustraci děje, postupně jsme se ale 

dostaly do stádia, kdy pokusy hrají významnější roli, slouží k vlastnímu posunutí děje, 

jejich pomocí se řeší například to, co by se v pohádce řešilo kouzlem. 

Motivace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím 
příběhů 

Realizace nápadu se chopila Aneta Čermáková a v rámci své bakalářské práce Moti-

vace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím příběhů  pohádky 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký a O kohoutkovi a slepičce doplnila jedenácti pokusy, ke 

kterým sepsala návod na provedení, a které vysvětlila na úrovni pro děti i pro paní 

učitelky. Text pohádek s vyznačením míst, kam pokusy patří, a s návody na pokusy a 

jejich vysvětlení naleznete na FyzWebu, viz [1].  

Obě pohádky jsme pak mnohokrát vyzkoušely přímo s dětmi, vyzkoušela je i řada dal-

ších pedagožek, které nemají přírodovědné vzdělání. Na základě zpětné vazby byly 

upraveny především návody na provádění pokusů včetně seznamů potřebných pomů-

cek, a vysvětlení pokusů. 

Překvapením pro mne byl psychologický efekt pohádek s pokusy na paní učitelky ze 

školek a prvního stupně, které se pokusů začleněných do pohádek „bojí“ mnohem 

méně, než pásem sestavených ze samotných fyzikálních pokusů.  
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Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký  

Tato pohádka je doplněna šesti pokusy, které jsou určeny pro předvádění vypravěčem 

(dospělým), děti pokusy sledují a co lze, si samy zkoušejí (dívat se periskopem, dívat 

se přes vodní lupu, tahat za provázky šplhajícího lezouna).  

Ukázalo se, že tuto pohádku velice dobře znají i menší děti. Při předvádění pohádky 

dětem se nám osvědčilo zeptat se před začátkem vyprávění, zda chtějí slyšet pohádku, 

kde se problémy nebudou řešit pomocí kouzel, ale pomocí fyziky (je potřeba dětem 

stručně na konkrétních příkladech přiblížit, čím se fyzika zabývá, protože často ani 

slovo fyzika neznají), a na konec pohádky pak zařadit větu o tom, že se princovi po-

mocníci rozhodli, že už jejich pomoc nepotřebuje, protože už umí fyziku a tak si dokáže 

nejen s vládnutím poradit. 

Do pohádky jsou začleněny následující pokusy:  

 Periskop aneb „Jak můžeme také pomoci princi najít cestu z lesa?“ 

 Balónek nafouknutý pomocí octa a prášku do pečiva aneb „Ukažme si, jak se 
Široký rozšiřuje“ 

 Vodní lupa aneb „Co dokáže Bystrozraký svýma očima?“ (zvětšení obrázku Že-
lezného zámku)  

 Šplhající lezoun aneb „Jak bychom se pro žalud na vysoký dub mohli dostat 
my?“ 

 Mizející obrázek aneb „Jak můžeme také nechat zmizet skálu?“ 

 Utopená svíčka aneb „Jak mohl Široký vycucnout vodu z jezera?“ 

 

Obr. 1. Pokusy zařazené do pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
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Pohádka O kohoutkovi a slepičce 

Tato pohádka je doplněna pěti pokusy a je zamýšlena spíše pro starší děti, které ji mo-

hou hrát jako divadlo mladším, a s dopomocí dospělých pokusy předvádět. Tuto po-

hádku znají děti méně než pohádku předchozí.  

V této pohádce byly kvůli zařazení pokusů udělány oproti původní pohádce změny 

v některých postavách, které slepička prosí o pomoc, aby k nim lépe pasovaly vybrané 

pokusy. Slepička tak postupně navštíví studánkovou vílu, švadlenku, skláře, hospo-

dyňku a včelaře. Studánkové víle je smutno, a chce si s někým povídat, nemůže ale 

opustit svou studánku. Slepička jí umožní pomocí nitkového telefonu povídat si s  ostat-

ními vílami. Na nitkový telefon ale potřebuje nit, proto jde ke švadlence. Ta si potře-

buje svítit na svou práci, ale má jen modré a červené  světlo, a potřebovala by bílé. 

Slepička jí pomůže přidáním zeleného světla, na něj však potřebuje zelené sklíčko, 

které jde získat od skláře. Sklář má problém se stříkáním barev, proto mu slepička 

ukáže, jak rozstřikovat barvu pomocí fixírky. Na fixírku je potřeba slámka, kterou sle-
pička získá od hospodyňky za to, že jí vysvětlí, proč drží víčka při zavařování na skle-

nicích. Pro praktickou ukázku principu zavařování ale slepička potřebuje svíčku, 

kterou získá od včelaře za to, že mu pomůže vyřešit problém se svoláváním včel z velké 

dálky, tím, že svolávací ladičku přiloží k rezonanční skříňce, která její zvuk zesílí.  

Do pohádky jsou začleněny následující pokusy:  

 Zesílení zvuku (ladička na rezonanční skříňce) 

 Princip zavařování (dvě sklenice na sobě, ve kterých dohoří svíčka) 

 Fixírka (fixírka vyrobená ze dvou kousků brčka)  

 Skládání světla (skládání barev při svícení různobarevnými světly)  

 Nitkový telefon (dva kelímky spojené za dna nití) 

 

Obr. 2. Pokusy zařazené do pohádky O kohoutkovi a slepičce 
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Testování pohádek 

Kromě autorek tohoto příspěvku vyzkoušelo pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký a 

své postřehy poslalo zpět 8 učitelek a lektorek. Pohádku O kohoutkovi a slepičce pak 

stihly vyzkoušet a ohodnotit 4 pedagožky. 

Během jara a léta se tak s fyzikálně obohacenou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystro-

zraký seznámilo přes čtyři sta dětí a s pohádkou O kohoutkovi a slepičce téměř sto dětí. 

Mezi nejoblíbenější pokusy patřil balónek nafouknutý pomocí octa a prášku do pečiva, 

utopená svíčka, nitkový telefon a šplhající lezoun. 

Na provedení byl pro paní učitelky nejobtížnější pokus s  fixírkou a z pomůcek bylo 

nejobtížnější sehnat červenou fólii. 

Během předvádění pohádek není mnoho prostoru na vysvětlování pokusů, proto je 

dobré se k nim následně vracet a nechat si děti s nimi pohrát.  

 

Obr. 3. a 4. Obrázky předškolních dětí: Princ šplhá pro žalud – pokus „Šplhající lezoun“, 
a Telefon pro studánkovou vílu – pokus „Nitkový telefon“ 

Při realizaci pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký se nám namísto jejího čtení více 

osvědčilo pohádku volně vyprávět a nechat děti se zapojovat – například předvádět, jak 

se Široký nafukuje, jak zkamení koně ve stáji (nejdříve ale pořádně dupou a ržají), jak 

se princ lekne po probuzení, když zjistí, že princezna zmizela, a podobně. 

U pohádky O kohoutkovi a slepičce není úplně ideální rozmístění pokusů v textu, pro-

tože nejprve je delší část, ve které slepička postupně obíhá jednotlivé postavy, a teprve 

v závěru následují jednotlivé pokusy v poměrně rychlém sledu za sebou. Zde se osvěd-

čilo zapojení dětí do vlastního přednesu pohádky, buď tím, že samy čtou či vypráví, 

nebo tím, že pohádku hrají jako divadelní představní ostatním.  

Paní ředitelka z MŠ U Potůčku v Liberci, Ing. Renata Rydvalová, shrnula své zkuše-

nosti po vyzkoušení obou pohádek následovně:  „Propojení pohádky s experimenty je 

velice zajímavé a jsou-li experimenty dobře vybrány, přinášejí tyto aktivity dětem dvojí 

pozitivní účinek.  

Nejen, že se prostřednictvím pohádky dozvídají zajímavosti z oblasti přírodních věd, 

zároveň jsou při poslouchání příběhu využity i jiné smysly než pouze sluch. Značně se 
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tak prohloubí prožitek z celé této aktivity, čímž se zvýší zapamatování si příběhu a jeho 

výbavnost v budoucnosti.“ 

Závěr 

Začleněním fyzikálních pokusů do dětem známých příběhů (pohádek) můžeme menší 

děti hodně zaujmout a umožnit jim předváděné pokusy si lépe zapamatovat a snadněji 

o nich vyprávět třeba rodičům či sourozencům a kamarádům.  

Spojení pokusů a pohádek je přínosné i pro pedagogy, kteří nemají přírodovědné vzdě-

lání, protože snižuje jejich ostych a obavy z dělání fyzikálních pokusů. 

Realizace pohádky formou divadelního představení, kdy děti hrají a předvádějí pokusy 

ostatním dětem, je ideální na dny otevřených dveří a podobné akce, kde se 

školy/kroužky představují ostatním, lze ji také využít na školách v přírodě či táborech. 
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