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Je ľudová rozprávka. Volá sa príbeh o Troch prasiatkach. 
Podľa mňa sa im táto rozprávka páčiť bude. Táto rozprávka ich poučí v tom, že by sa mali 
vedieť aj prispôsobiť, pretože tie tri prasiatka si spravili po svojom domčeky, a neposlúchli 
toho tretieho, ktorý bol najmladší. A nakoniec sa im to vypomstilo, pretože ten tretí mal 
najpevnejší domček a vlk mu ho nezničil.
Je to určené pre deti v materskej škole ale aj pre deti najmladšieho školského veku.
Je to rozprávka o troch prasiatkach tak postavy sú tri prasiatka, vlk a rozprávaš je taká 
vedľajšia postava. Deti sa môže zabaviť a aj vystriedať. Aby sa na každého ušla nejaká 
postava. Ak by sa deti nevedeli dohodnúť, tak tí, ktorí sa hádajú tak si zahrajú tu jednu rolu 
a deti si samé vyberú, kto sa im najviac páčil na tú rolu a na druhej strane musíme to dieťa 
chváliť že je tá rola najlepšia pre neho.
Táto hra môže trvať 15-20 minút ,závisí to aj od toho, ako budú deti spolupracovať. Vysvetlím 
aj ak by tam boli nejaké nezrozumiteľné slová.
 Vysvetlím im ,ako sa tá hra hrá. V čom využijeme aj ostatné deti. 
Môžu pomôcť aj s kulisami nejakou hudbou ,ktorú si môžu samé vybrať tak, aby s tým boli 
spokojní.
Obsah rozprávky: 3 prasiatka spolu žili a vlk im chcel zničiť dom.
Tak sa rozhodli že si každé postaví svoj vlastný. Ten najmladší im radil nech sú spolu,že si 
postavia z kameňa ale neposlúchli ho. Každý si robil po svojom.
Prvé si postavilo dom zo slamy .Prišiel vlk a rozfúkol prasiatku dom. Prasiatko utieklo k tomu 
druhému, ktoré malo dom z dreva. Znova prišiel vlk a chcel rozfúknuť dom. Ale prvý krát mu 
to nevyšlo tak sa opäť silno nadýchol a dom rozfúkol. Rozbehli sa za tým najmladším, tretím 
prasiatkom ,ktoré malo dom  kameňa. Prišiel vlk chcel ho rozfúkať ,ale nedalo sa mu. Ani na 
prvý ,druhý či tretí krát mu to nevyšlo. Tak vlk sklamane odchádza a tri prasiatka sú spolu 
šťastné ospravedlnili sa tomu najmladšiemu, že ho neposlúchali a žili spolu šťastne až 
dokonca.


