
BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ – VYPRÁVĚNÍ POHÁDEK 

A TVOŘIVÉ DÍLNY 

 

 

Pohádková knížka Bedýnky příběhů 

Kamerunská pohádka 

Kubánská pohádka 

Mongolská pohádka 

Vietnamská pohádka 

Gruzínská pohádka 

Syrská pohádka 

Ukrajinská pohádka 

Pohádková knížka vznikla v rámci projektu Mosty – cizinci a Češi vytvářejí společný příběh. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz  www.eeagrants.cz 
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Bedýnky příběhů jsou tvořivé dílny pro děti ve věku v rozmezí cca 5 až 12 let. Každá dílna je 

zaměřená na jednu zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice. Kultura 

konkrétních zemí je dětem přiblížena pomocí vyprávění pohádek a následné výtvarné dílny, kdy děti 

mají možnost pohádku zpracovat pomocí tradičních materiálů a technik dané země. 

Bedýnky příběhů vznikly na základě tvořivých dílen, které pořádá InBáze v Městské knihovně v Praze 

jednou za jeden až dva měsíce. Seznam proběhlých dílen spolu s fotografiemi je možné si prohlédnou 

níže. 

Pro mateřské školy a pro první stupeň základních škol 

Mateřské a základní školy (1. stupeň) si mohou bezplatně objednat realizaci tvořivé dílny přímo do 

hodiny. Zároveň si lze v kanceláři InBáze půjčit metodický materiál pro pedagogy, na základě kterého 

si samotná škola může zrealizovat program sama. Více informací zde. 

Kontakt 

Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz, 602 779 464 

Kristýna Šejnohová, sejnohova@inbaze.cz, 774 199 070 

 

Realizované bedýnky příběhů 

Slovenská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou slovenskou pohádku v češtině a ve slovenštině, kterou nám 

přečte slečna Viktória Beličáková ze Slovenska. Následovat bude výtvarná dílna, v rámci které budou 

děti tvořit z tradičního slovenského materiálu – kukuřičného šustí. 
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Běloruská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou běloruskou pohádku v českém a běloruském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna vyrábění zvířátek ze sena a slámy. 

 

 

 

Egyptská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou egyptskou pohádku v českém a arabském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna malování egyptských hieroglyfů a arabské kaligrafie. 
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Gruzínská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou gruzínskou pohádku v českém a gruzínském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna s proutím a keramickou hlínou. 
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Indická bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou indickou pohádku v českém a hindském jazyce, a poté 

následuje výtvarná vyrábění mandal z písku a svícnů inspirovaných vzorem mehendi. 

 

 

 

Kamerunská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou kamerunskou pohádku v českém a francouzském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna vyrábění razítek a tisknutí na látku. 
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Kubánská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou kubánskou pohádku v českém a španělském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna inspirovaná tradičním kubánským karnevalem. 

 

 

 

Mongolská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou mongolskou pohádku v českém a mongolském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna práce s tradičním mongolským materiálem – ovčím rounem. 
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Německá bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou německou pohádku v českém a německém jazyce. Poté 

následuje výtvarná dílna, kde se vychází z technik street artu. Děti si vyzkouší šablonové graffiti 

pomocí foukacích fix, malování na zeď a výrobu samolepek. 

 

 

 

Polská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou polskou pohádku v českém a polském jazyce. Poté následuje 

výtvarná dílna inspirovaná polským jantarem. Děti ze skleněných sklíček a korálků vyrábí mozaiku 

a různé šperky. 
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Ruská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou ruskou pohádku v českém a ruském jazyce, a poté následuje 

výtvarná dílna inspirovaná tradiční chochlomskou malbou na dřevěné nádobí. 
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Srbská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou srbskou pohádku v českém a srbském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna tkaní koberců a malování dýní. 

 

 

 

Syrská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou syrskou pohádku v českém a arabském jazyce, a poté následuje 

výtvarná dílna tepání do kovu a práce s alobalem.  
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Ukrajinská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou ukrajinskou pohádku v českém a ukrajinském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna inspirovaná tradičními technikami práce s krajkou a látkou.  

 

 

 

Uzbecká bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti si poslechnou uzbeckou pohádku v českém a uzbeckém jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna inspirovaná tradičním materiálem hedvábím a bavlnou. 
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Vietnamská bedýnka příběhů 

V první části dílny si děti poslechnou vietnamskou pohádku v českém a vietnamském jazyce, a poté 

následuje výtvarná dílna inspirovaná tradičními technikami práce s papírem. 

 

 

 

Programy pro děti podporují 
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