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Jak si s dětmi zahrát
pohádku
O VELIKÉ ŘEPĚ

OSOBY:
KAŠPÁREK
DĚDEČEK
BABIČKA
VNUČKA
PEJSEK
KOČIČKA
MYŠKA
SLUNÍČKO 
MRAKY
(Když je více dětí, tak obsaďte více Kašpárků, více mráčků, více
sluníček.)

KOSTÝMY:

KAŠPÁREK – červená čepička s rolničkami, červené tričko
a kalhoty
DĚDEČEK – kšiltovka, vousy, brýle, kalhoty a vesta
BABIČKA – šátek, zástěra
VNUČKA – šatičky, mašličky ve vláskách
PEJSEK – čepice pejska a tmavé oblečení 
KOČIČKA – čepice kočičky a bílé oblečení a ocásek
MYŠKA – čepice myšky a šedé oblečení a se sukýnkou
SLUNÍČKO – žluté oblečení – a v ruce můžou držet obrázek
velkého sluníčka
MRÁČEK – modré oblečení a v ruce velký obrázek, jak prší
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REKVIZITY:
Makovička, konvička, hrníček, semínka v sáčku, obrázky s nama-
lovanou písničkou „Stará Bába“, Řepa – buď vycpaná ušitá, velká
jako děti, nebo namalovaná na tvrdém papíru, motyčka.

Zahrádka – udělejte si zahrádku, ze které vyroste ŘEPA. Je něko-
lik variant. Pod zelený přehoz dejte děti proti sobě aby to vypa-
dalo jako dva kopečky a oni budou mít uvnitř schovanou ŘEPU,
kterou budou pomalu vysouvat. Nebo z tyček vyrobit plůtek
a za ním schované děti s ŘEPOU, také pod zeleným přehozem
a budou pomalu vystrkovat a držet ŘEPU.

SCÉNKA:
I. kruh – ZAHRÁDKA
II. kruh – SLUNÍČKO 
III. kruh – MRÁČEK
IV. kruh – MYŠKA + VNUČKA
V. kruh – PEJSEK + KOČIČKA
VI. kruh – BABIČKA + DĚDEČEK
VII. kruh – KAŠPÁREK(CI)



O VELIKĚ ŘEPĚ

ROZMÍSTĚNÍ DĚTÍ:
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I.
ZAHRÁDKA

(ŘEPA)

IV.
MYŠKA

VNUČKA

III.
MRÁČEK

V.
PEJSEK

KOČIČKA

VI.
BABIČKA
DĚDEČEK

VII.
KAŠPÁREK (CI)

II.
SLUNÍČKO



STRUČNÝ DĚJ:
Kašpárek jde na návštěvu k  dědečkovi a babičce, na kafíčko.
Dědeček už Kašpárka vyhlíží. Oba poprosí  babičku, o sladké
kafíčko. Ale ouha. Babičce došel cukr. Tak dědeček dostane
nápad, zasadí semínko řepy. Řepa vyroste převeliká. Tak, že ji ani
dědeček s babičkou nevytáhnou. Musí zavolat na vnučku, pejska,
kočičku a i malou myšku. Nakonec řepu vytáhnou. 
Všichni jsou společně na scéně. Ten kdo nevystupuje sedí tiše ve
svém kruhu. (Kruhy dětem namalujte nebo použijte obruče.)
Kdo vystupuje vstane a popojde dopředu. Kašpárek(ci), by měli
provázet celou pohádku, jako vypravěč(i) (přichází Kašpárek(ci)
se zvonečkem,tleská a zpívá. Zpívají všechny děti.)

SCÉNÁŘ:

1 HUDBA: První, druhý, třetí, pojďte s  námi děti, do divadla
s úsměvem. První, druhý, třetí, pojďte s námi děti,
pohádku Vám předvedem. Dobrý, dobrý, dobrý den.
Jsme divadlo s úsměvem. Dobrý, dobrý, dobrý den
s Kašpárkem k Vám přijedem.

KAŠPÁREK Dobrý den. Dneska vám zahrajeme pohádku, hádejte
jakou? (Zazvoní na zvoneček – ukáže v ruce makovičku
a zpívá.)

2 HUDBA: Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku,
jak sejou mák. Aj tak, tak, sejou mák, aj tak, tak
sejou mák, tak sejou mák.

KAŠPÁREK Vy si myslíte, že budeme dnes sázet mák?? Kdepak
dneska budeme sázet úplně něco jiného. Víte co?
Řepu! Ale to bych předbíhal. Půjdu za dědečkem a za
babičkou. Ale nejdřív vám o nich zazpívám písničku.
A ukážu obrázky, které jsem si k té písničce namalo-
val. (Bere do ruky obrázek, kde je namalovaná bába
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jak veze trakař a na něm marcipán a za ní dědeček drží
tulipán. A z druhé strany je komín, ze kterého kouká
Bába. A třetí obrázek je jak veze kolomaz, a Děda hází
buchty.)

3 HUDBA: Stará bába jede, stará bába jede, s marcipánem, 
starý dědek za ní, starý dědek za ní, s tulipánem.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.
Stará bába jede, stará bába jede, s kolomazí, 
starý dědek za ní, starý dědek za ní, buchty hází.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.

(Objevuje se DĚDEČEK.) 

DĚDEČEK …ale, ale Kašpárku, dobrý den, co to zpíváš?? Já že
po babičce házím buchty??

KAŠPÁREK Dědečku, dobrý den. Ale to byla jen písnička, já vím,
že buchty máme spolu rádi. Přišel jsem na kafíčko. 

DĚDEČEK Kafíčko. Zrovna, babička je v kuchyni. Poprosíme ji
a ona nám uvaří kafíčko, a hodně sladké.

KAŠPÁREK Tak na babičku zavoláme.

DĚDEČEK a KAŠPÁREK
Babičkoooo…

(Volají a přichází BABIČKA.)

BABIČKA Copak je??? Co mne zdržujete, peču buchty.
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DĚDEČEK a KAŠPÁREK
Jééé, buchty. A babičko, kafíčko bys nám neuvařila???

BABIČKA Inu uvařila..

KAŠPÁREK A já bych chtěl hned pět kostek cukru, ať je
slaďoučké! 

BABIČKA Kdepak Kašpárku, kdepak dědečku, došel cukr. Vše-
chen jsem dala do buchet a tak bude kafíčko hořké.

(Odchází.)

KAŠPÁREK Co budeme dělat?? 

DĚDEČEK No, co budeme dělat? Kde seženeme cukr??

KAŠPÁREK Já se zamyslím, (dělá, že přemýšlí), už to mám.
Dědečku, ty jsi v zahrádce sázel, mrkvičky, ředkvičky.
A z čeho se dělá cukr??

DĚDEČEK No z řepy.

KAŠPÁREK Správně. Dědečku nezbylo ti tam – třeba takové
jedno semínko?

DĚDEČEK Jdu se podívat, myslím, že něco tam bude…

(Odchází.)

KAŠPÁREK Tak… určitě, něco přinese a já se jdu podívat, kde je
konvička. (Odchází.)

(Nastupuje DĚDEČEK s motyčkou a semínkem řepy.)

4 Hudba: Šel dědeček do zahrady s motykou, s motykou. 
Kopat bude jámu, jámu velikou. 
A co že tam do tý jámy zasadí, zasadí...
(Tady všichni zavolají ŘEPU.)
A po práci k obědu se posadí, posadí 
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DĚDEČEK (Kouká do trávy a volá.) Haló!! Řepo! Tak rosteme,
honem, máme s Kašpárkem chuť na kafíčko!…
(Čeká, kouká, kroutí hlavou.)
Nic… To je ale, divné. Copak by to asi chtělo?
Už to mám! Zavoláme na sluníčko a na mráček.
Slunííííčko……………….mráááááčku…….

(Objevuje se SLUNÍČKO a MRÁČEK. Pokud máte
namalovaný MRÁČEK, tak z jedné strany ať je s kap-
kami, jako že prší.)

5 HUDBA: Prší, prší... svítí, prší, prší, svítí.
Svítí, svítí, prší, svítí, svítí, prší.
Prší, prší... svítí, prší, prší, svítí.
Svítí, svítí, prší, svítí, svítí, prší.

DĚDEČEK A já ti, sluníčko, také zazpívám že jsi bylo hodné!

6 HUDBA: Když sluníčko hřeje, celý svět se směje.
A když mráček zaprší, celý svět se vylepší!
Když sluníčko hřeje, celý svět se směje.
A když mráček zaprší, celý svět se vylepší!

DĚDEČEK Hmmm, tak odnesu motyčku a uvidíme, jak nám
řepa poroste. 

(Odchází, přichází KAŠPÁREK.)

KAŠPÁREK Tak co?? Nic? To je divné. Žádná ŘEPA. Tak já si tu
hezky sednu a budu čekat.

(KAŠPÁREK si sedne a kouká. Kopečky, kde je ŘEPA
ukrytá se začnou hýbat. A pomalinku vykukují listy
a postupně, během písničky se objeví celá ŘEPA.)

7 HUDBA: Vyrostla řepa veliká, vyrostla řepa dost. 
Vyrostla řepa veliká, všem dětem pro radost.
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Vyrostla řepa veliká, vyrostla řepa dost. 
Vyrostla řepa veliká, všem dětem pro radost.

KAŠPÁREK Jéééje, to nám ale vyrostla velikánská ŘEPA! To je,
panečku, kus! To bude cukru! A konečně si osladíme
to kafíčko. Hurá. Tak, a už tě jdu ŘEPO vytáhnout!
Jéé, ale já jsem vlastně Kašpárek a já nesmím do
pohádky zasahovat. Hmmm, tak já jdu pryč a třeba
dědeček si poradí.

(Objeví se DĚDEČEK.)

DĚDEČEK Jéje, veliká řepa nám tu vyrostla?! To si to kafíčko
pořádně osladíme! Tááák a honem ven, řepo! (táhne,
heká a nic) Tak ty nepůjdeš?! Ufff… No ale počkej, já
zavolám na babičku a ta mi tě pomůže vytáhnout!
Babičkooo…

BABIČKA Nu, copak se děje? Á, to je tedy pořádná řepa,
dědečku! 

DĚDEČEK No, vidíš babičko, proto tě volám! Nemohu ji sám vy-
táhnout, jak je veliká!

BABIČKA Tož ukaž, já ti pomůžu!
(Pomáhá mu, ale není to nic platné.)
Ajajaj, dědečku, už nemohu, v kříži mě z toho bolí
a nic platné to není. Co budeme dělat? Jak tu řepu
dostaneme ven? Kdo nám jí pomůže vytáhnout? 

DĚDEČEK Kašpárek, nám poradí. Kašpárku! 

KAŠPÁREK Copak se děje? Kdopak mě to volá? Á, už jsem tady.
Viděl jsem, dědečku,  jaká velká řepa vyrostla!

DĚDEČEK Ale ať s babičkou taháme, jak taháme, stejně ji ne-
dokážeme vytáhnout.
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KAŠPÁREK Tak si chvíli oba odpočiňte, ať naberete síly a třeba
nás něco napadne. A já vám k tomu zazpívám jednu
moc pěknou písničku. 

(BABIČKA a DĚDEČEK si sedají a poslouchají.)

8 HUDBA: (KAŠPÁREK zpívá a ukazuje, na BABIČKU
a DĚDEČKA a chodí mezi dětmi)
Na čele vráska, v srdíčku láska, šedivý vlas, příjemný
hlas. Na čele vráska, v srdíčku láska, babička, děti,
pohladí vás. Čepice vousy a silné brýle, neví co je
dlouhá chvíle, čepice vousy a silné brýle, hádejte,
děti, kdopak to je??

DĚDEČEK Děkujeme Kašpárku. To byla opravdu moc hezká pís-
nička. A docela jsem si i odpočinul.

BABIČKA A mě dokonce něco napadlo. Víš, kdo by nám mohl
pomoci, dědečku? No přece naše vnučka! Andulka!

DĚDEČEK No jo, máš pravdu babičko, vždyť ta naše Andulka
pořád jen vysedává u potoka a nic pořádného nedělá!
Pojď babičko, zavoláme na ni.

DĚDEČEK a BABIČKA Andulkóóó! 

9 HUDBA: Holka modrooká nesedávej u potoka.
Holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí podemele tvoje oči.
Holka modrooká nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka.
Holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí podemele tvoje oči.
Holka modrooká nesedávej tam.

ANDULIČKA Co se děje Kašpárku, babičko, dědečku?
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KAŠPÁREK Andulko, budeš tak hodná a pomůžeš dědečkovi
a babičce vytáhnout řepu?

ANDULIČKA Ano, ráda. Kam si mám stoupnout.

(KAŠPÁREK ji staví za BABIČKU. A KAŠPÁREK si
ohrnuje  rukávy a že budou tahat – ) Tak a teď si pěkně
vyhrneme rukávy a … áááá….

10 HUDBA: Táhnou, táhnou, tahají. Sílu ještě nemají.
Táhnou, táhnou, tahají. Koho teď zavolají?
Koho teď zavolají?

(Všichni jsou zmoženi, otírají si čelo a nic.)

DĚDEČEK Jéje, my to snad nikdy nedokážeme. Už jsem celý
unavený a utahaný…

BABIČKA Ale kafíčko by sis dal, viď?  …tak kohopak ještě za-
voláme?… Á, už to mám! Zavoláme pejska! (Volají)
Pejskůůůů! 

(PEJSEK skáče a zpívá.)

11 HUDBA: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec, péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále.
Řek bych vám, nevím sám. Hop a skákal dále.

BABIČKA Děkujeme ti, pejsku, že jsi přišel. Stoupni si pěkně
sem za Andulku a tři, dva, jedna …

12 HUDBA: Táhnou, táhnou, tahají. Sílu ještě nemají.
Táhnou, táhnou, tahají. Koho teď zavolají?
Koho teď zavolají? 

(Zase tahají a nic.)



DĚDEČEK Ani se nepohnula. To je beznadějné!
Máme tu Andulku a pejska a pořád nic.
Poraďte, koho máme ještě zavolat?
(Všichni řeknou, že KOČIČKU, volá se na ni.)

Kočičkóóó! (Kočička přichází.)

KOČIČKA Mňau, tak já vám pomohu, abyste si nemysleli, mňau,
že kočičky jsou o něco horší než pejsci, mňau! Ale
pejsku, to ti povídám, ne abys mě honil! Mňau!
Slibuješ, pejsku? 

(PEJSEK kývá, ona si stoupá za něj a tahají a nic...)

BABIČKA No tedy, ufff, ta tam teda drží! Ale teď už to přece
nevzdáme! Koho máme teď zavolat? 

(Všichni volají, že mají zavolat MYŠKU.)

KAŠPÁREK Myšku?!!! Taková malá, že by mohla pomoci? No,
ale když,myslíte… Myškóóó! 

(Všichni s ním volají a MYŠKA přichází s písničkou.)

13 HUDBA: Myšičko, myš, pojď ke mně blíž.
Nepůjdu, kočičko, nebo mě sníš.
Nepůjdu, kočičko, nebo mě sníš!

(KAŠPÁREK  bere myšku za ruku. MYŠKA se klepe
strachy.)

MYŠKA Pííísk, pííísk, prosím tě, Kašpárku, dej pozor, ať ne-
upadnu! Píísk a prosím tě, řekni, že mě kočička ne-
sníííí?! Já jsem totiž taková maličká a mám veliký
strach!

KAŠPÁREK Neboj myšičko, neupustím tě a kočička ti nic ne-
udělá, ona myšky neloví, protože nemá hlad. Babička
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jí totiž každé ráno dává plnou misku mléka! A navíc
jsme tady všichni proto, abychom pomohli, ne aby-
chom se honili a jedli! Tak jdeme na to? 

(MYŠKA kývá a všichni tahají.) 

14 HUDBA: Táhnou, táhnou, tahají. Kafíčko si chystají.
Táhnou, táhnou, tahají. Všichni sílu sbírají.
Všichni sílu sbírají. 

(Vytáhnou ŘEPU, svalí se nahromadu a smějí se. ) 

KAŠPÁREK Hurááá! A je venku! To je legrační, jak všichni upadli.
(Všichni vstávají, stojí za KAŠPÁRKEM v řadě, a chys-
tají se zpívat Čížečku.) Tak a už je všechno v pořádku!
Řepa je venku, nikomu se nic nestalo a já si s vámi
nakonec zazpívám písničku o tom, jak roste mák,
protože to není asi taková dřina…  

15 Hudba: Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku,
jak roste mák,
Aj tak, tak, roste mák, aj tak, tak, roste mák,
aj tak, tak, roste mák, tak roste mák.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku,
jak kvete mák,
Aj tak, tak, kvete mák, aj tak, tak, kvete mák,
aj tak, tak, kvete mák, tak kvete mák.
Aj tak, tak, kvete mák, aj tak, tak, kvete mák,
aj tak, tak, kvete mák, tak kvete mák.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku,
jak lámou mák,
Aj tak, tak, lámou mák, aj tak, tak, lámou mák,
aj tak, tak, lámou mák, tak lámou mák.
Aj tak, tak, lámou mák, aj tak, tak, lámou mák,
aj tak, tak, lámou mák, tak lámou mák.
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(Děti se staví do řady, před ně si stoupají Kašpárci.
Všichni zpívají a tleskají na závěrečnou písničku.)

KAŠPÁREK: Všechno dobře dopadlo. Skončilo nám divadlo. 

(Všichni začnou zpívat.)

16 HUDBA: První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, do divadla
s úsměvem. 
První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, pohádku Vám
předvedem. 
Dobrý, dobrý, dobrý den. Jsme divadlo s úsměvem. 
Dobrý, dobrý, dobrý den s Kašpárkem k Vám
přijedem.

KONEC  HRY

PÍSNIČKY

(Písničky, jdou za sebou - 5 sekund pauza mezi nimi.)

1. První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, do divadla s úsměvem.
První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, pohádku Vám předvedem.
Dobrý, dobrý, dobrý den. Jsme divadlo s úsměvem. Dobrý, dobrý,
dobrý den s Kašpárkem k Vám přijedem.

2. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak sejou
mák. Aj tak, tak, sejou mák, aj tak, tak sejou mák, tak sejou
mák.

3. Stará bába jede, stará bába jede, s marcipánem, 
starý dědek za ní, starý dědek za ní, s tulipánem.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
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on ji napomíná, ať neblázní.
Stará bába jede, stará bába jede, s kolomazí, 
starý dědek za ní, starý dědek za ní, buchty hází.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.
Bába odchází, on jí nadchází, ona do komína,
on ji napomíná, ať neblázní.

4. Šel dědeček do zahrady s motykou, s motykou. 
Kopat bude jámu, jámu velikou. 
A co že tam do tý jámy zasadí, zasadí...
A po práci k obědu se posadí, posadí 

5.Prší, prší... svítí, prší, prší, svítí.
Svítí, svítí, prší, svítí, svítí, prší.
Prší, prší... svítí, prší, prší, svítí.
Svítí, svítí, prší, svítí, svítí, prší.

6. Když sluníčko hřeje, celý svět se směje.
A když mráček zaprší, celý svět se vylepší!
Když sluníčko hřeje, celý svět se směje.
A když mráček zaprší, celý svět se vylepší!

7. Vyrostla řepa veliká, vyrostla řepa dost. 
Vyrostla řepa veliká, všem dětem pro radost.
Vyrostla řepa veliká, vyrostla řepa dost. 
Vyrostla řepa veliká, všem dětem pro radost.

8. Na čele vráska, v srdíčku láska, šedivý vlas, příjemný hlas.
Na čele vráska, v srdíčku láska, babička, děti, pohladí vás.
Čepice vousy a silné brýle, neví co je dlouhá chvíle, čepice vousy a
silné brýle, hádejte, děti, kdopak to je??

9. Holka modrooká nesedávej u potoka.
Holka modrooká nesedávej tam.
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V potoce se voda točí podemele tvoje oči.
Holka modrooká nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka.
Holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí podemele tvoje oči.
Holka modrooká nesedávej tam.

10. Táhnou, táhnou, tahají. Sílu ještě nemají. Táhnou, táhnou,
tahají. Koho teď zavolají? Koho teď zavolají?

11. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Šel za ním myslivec,
péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále.
Řek bych vám, nevím sám. Hop a skákal dále.

12. Táhnou, táhnou, tahají. Sílu ještě nemají. Táhnou, táhnou,
tahají. Koho teď zavolají? Koho teď zavolají?

13. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž.
Nepůjdu, kočičko, nebo mě sníš.
Nepůjdu, kočičko, nebo mě sníš!

14. Táhnou, táhnou, tahají. Kafíčko si chystají.
Táhnou, táhnou, tahají. Všichni sílu sbírají.
Všichni sílu sbírají. 

15. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak roste
mák,
Aj tak, tak, roste mák, aj tak, tak, roste mák, aj tak, tak, roste
mák, tak roste mák.
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak kvete
mák,
Aj tak, tak, kvete mák, aj tak, tak, kvete mák, aj tak, tak, kvete
mák, tak kvete mák.
Aj tak, tak, kvete mák, aj tak, tak, kvete mák, aj tak, tak, kvete
mák, tak kvete mák.



Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi čížečku, jak lámou
mák,
Aj tak, tak, lámou mák, aj tak, tak, lámou mák, aj tak, tak,
lámou mák, tak lámou mák.
Aj tak, tak, lámou mák, aj tak, tak, lámou mák, aj tak, tak,
lámou mák, tak lámou mák.

16. První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, do divadla s úsměvem.
První, druhý, třetí, pojďte s námi děti, pohádku Vám předvedem.
Dobrý, dobrý, dobrý den. Jsme divadlo s úsměvem. Dobrý, dobrý,
dobrý den s Kašpárkem k Vám přijedem.

POZNÁMKY  KE  HŘE

TATO POHÁDKA JE VELICE OBLÍBENÁ a není těžká neb ji děti
znají.

Roztomilé je na konci, když babička přinese mísu koláčků, které
upekla a rozdá je dětem...

HUDBA:
Písničky jsou na CD podle čísel za sebou. Mezi jednotlivými pís-
ničkami je 5 sekund pauza. V této pauze stopujete hudbu. Je třeba,
aby pouštění obsluhoval dospělý. 

Přejeme Vám hodně usměvavých chvil s nacvičováním a radost ze hry.
A těšíme se na Vás s ostatními pohádkami, pro dramatizaci s dětmi.

Budeme rádi pokud nám napíšete o náročnosti nácviku.

Vaše Ludmila Frištenská

16 /
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