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www.mlp.cz/skoly
Čas: 45-60 minut
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ a SŠ. Jde zejména o vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Dítě
a svět), Jazyk a jazyková komunikace (Jazyk a řeč), Umění a kultura. Rozvíjíme klíčové kompetence k učení,
k řešení problémů, komunikativní a sociální a personální. Zároveň pracujeme s průřezovými tématy, nejvíce
s osobnostní a sociální nebo multikulturní výchovou.
V případě MŠ a 1. stupně ZŠ se často soustředíme i na dramatickou, audiovizuální či taneční a pohybovou
výchovu. Do tematických besed zařazujeme aktivizující prvky, klademe důraz na komunikační schopnosti
a rozvoj sociálních dovedností při skupinové práci. V lekcích používáme metody kritického myšlení a podle
možností prvky projektového vyučování.

Seznámení s knihovnou

Vánoce
MŠ a první stupeň ZŠ

Pro MŠ
Jak to chodí v knihovně? Co to je
knihovna? Jak se můžu zapsat do
knihovny? Jak se chovat ke knížkám?
Jaké typy knížek si můžu v knihovně
půjčit? Toto a mnohem víc se děti
zábavnou formou dozvědí při své první
návštěvě knihovny. Je možné se domluvit
na čtených ukázkách z oblíbených knížek.

Povídání a čtení o vánocích
a vánočních zvycích. Vánoční
pohádky a pověsti.

Pro první stupeň ZŠ
Jak to v knihovně funguje? Jak se mohu
zapsat do knihovny? Srovnání knihovny a
knihkupectví. Jak se správně chovat ke
knihám? Co všechno knihovna nabízí?
Jak se v knihovně řadí a vyhledávají
knížky? Odpovědi na tyto otázky se děti
dozvědí při úvodní besedě v knihovně.
Je možné se domluvit na čtené ukázce z
vybraných oblíbených knih.
Pro prvňáčky nabízíme po domluvě
možnost slavnostního pasování na
čtenáře.

Pohádky

Pro druhý stupeň ZŠ a první ročníky SŠ
Co všechno knihovna nabízí? Jak se do
knihovny zapsat? Jaká jsou pravidla jejího
fungování? Jak jsou knihy v knihovně
řazené? Nabídka žánrů pro starší děti,
možné ukázky z knih.

Nabídka pořadů je pro ZŠ i MŠ, vždy
přizpůsobená věku dětí. Je možné
se domluvit na konkrétních tématech
nebo autorech.
Těšíme se na Vás!

Velikonoce
MŠ a první stupeň ZŠ

Povídání a čtení o tom proč a jak
slavíme Velikonoce.

MŠ a první stupeň ZŠ

české a světové pohádky
nejznámějších autorů.

