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Vážené paní učitelky,

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
2018/2019

připravili jsme pro vás nabídku vzdělávacích pořadů, jejichž cílem není zahltit děti informacemi a fakty… naopak… chceme se společně na chvíli zastavit, přemýšlet o knihách a poodhalit tajemství, která skrývají.
Přáli bychom si, aby děti opět rády sáhly po knize a uměly si vybrat z těch kvalitních českých
i zahraničních autorů. Věříme, že dětem přiblížíme „jejich“ knihovnu a zakusí i další dovednosti vedoucí k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti.
Lekce jsou založené na interakci a dialogu, používáme metody kritického myšlení, tvůrčího
psaní a letos zkusíme v některých lekcích zapojit i různé výtvarné techniky.

HLAVNÍM SMYSLEM POŘADŮ JE NĚCO SE DOZVĚDĚT,
NĚCO SI VYZKOUŠET A HLAVNĚ
NAJÍT CESTU KE KNIZE A VZBUDIT TOUHU KE ČTENÍ.
MÍSTO KONÁNÍ:
Může být jak v knihovně ve městě, na pobočce v Domě kultury nebo přímo v MŠ.
Lekce probíhají zcela zdarma.
Dále nabízíme možnost zapojit se do celoročního projektu Knihožrout.
Jedinou podmínkou zapojení se do programu je alespoň jedna návštěva knihovny v
průběhu školního roku. Máme ale zkušenost, že se většinou sejdeme v knihovně
víckrát:-)
DÉLKA POŘADŮ:
45 – 60 minut, možno upravit dle požadavků
Knihožroutská lekce trvá 30 – 40 minut
Lekce, prosím, objednávejte prostřednictvím e-mailu: hlavin@knihmil.cz nebo na tel.
čísle: 731 406 184
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
Eva Hlavín a Hana Kozáková

HERVÉ TULLET: KNÍŽKA, BARVY
• v lekci se děti seznámí s prostředím a fungováním knihovny
• přečteme si společně nádhernou, interaktivní knížku
Zábavnou formou si představíme knihovnu, povíme si, co je čtenářský průkaz, co do
knihovny patří a co naopak ne. Děti si zahrají na knihovnice a budou půjčovat a vracet
knížky.
V závěru lekce budou mít děti dostatek času na volné prohlížení a listování v našich
knížkách.

ROČNÍ OBDOBÍ S RÁKOSNÍČKEM
• Zdeněk Smetana: Rákosníček a počasí
• v lekci se zaměříme na různé druhy počasí a pokusíme se využít
i encyklopedické znalosti, které nám tyto knihy nabízejí
• lekci je možno absolvovat buď v teplých měsících nebo v zimě
Přidat kousek „Ať je zima, hromy, blesky, v knihovně je vždycky hezky.“ Jaké počasí
předpovídá Rákosníček a jaké bude doopravdy? Proč fouká vítr, odkud se bere déšť
a sníh? Na to vše si společně s dětmi odpovíme a ještě si budeme hrát a číst pohádku
o Rákosníčkovi. Součástí programu je prohlížení encyklopedií.

SETKÁNÍ S MEDVÍDKEM PÚ
• Walt Disney: Medvídek Pú
• budeme si povídat o přátelství, kamarádech a zvířátkách
Že nemůže kamarádit medvěd s prasátkem? Ale může. Zábavnou formou se seznámíme se zvířecími kamarády ze Stokorcového lesa. Budeme si povídat o zvířátkách,
která žijí v našich lesích, poznávat je a hledat je po knihovně, kde se nám dnes poschovávala. Zahrajeme si na myslivce a v závěru lekce nás čeká strhující bitva.

ZA POHÁDKOU DO KNIHOVNY
• Jiří Žáček: Pohádkový kolotoč
• pohádkové hrátky nejen od Jiřího Žáčka
Na děti čekají klasické české pohádky: O třech prasátkách, Červená Karkulka, Otesánek, Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Pohádkové hrátky Jiřího Žáčka s klasickými pohádkami. Děti si zahrají na špiony, čeká
je přiřazování pohádkových dvojic, skládání puzzle a na závěr luštění tajenky.

CHAMELEON LEON
• Mélanie Wattová: Chameleon Leon
• lekce je výjimečná pro svou hru s barvami
Chameleon Leon je jiný než ostatní malí chameleoni. Nikdy se nedokáže změnit na tu
správnou barvu, a proto se často cítí osamělý. Povídání nejen o zvířátkách, barvách,
ale hlavně o důležitosti každého malého i velkého tvora a síle přátelství. Pořad je vhodný i pro nejmladší děti mateřských škol. V závěru lekce budou mít děti čas na naše
knížky.

STREJDA HORÁČEK
• Petr Horáček: Papuchalk Petr
• laskavé povídání o nádherně ilustrované knize a o hledání
ztraceného kamaráda

RÝMY - ŠPRÝMY
• říkadla, básničky a jiné srandičky
• asi 20 básnických sbírek u kterých se společně zasmějeme:-)

Nabídka čtenářských
lekcí pro mateřské školy

Celoroční projekt
"Knihožrout aneb miluji čtení a knížky"

