Knihovna Michle
Domov Sue Ryder,
Michelská 1/7, Praha 4 – Michle

Lenka Nehasilová, Mgr. Ilona Chvojková
Lenka.nehasilova@mlp.cz
Ilona.chvojkova@mlp.cz
Tel.: 770 130 224
www.mlp.cz/skoly
Čas: 45 – 60 minut
Při realizaci akcí navazujme 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
poprvé v knihovně, jak to v ní chodí. Co
můžeme v knihovně dělat? A jak se správně
chovat ke knížkám?

Vánoční příběh
Povídání a čtení o tom, proč a jak slavíme
Vánoce. Nejen u nás, ale i jiných zemích.

Velikonoční příběh
Povídání a čtení o tom, jak a proč slavíme
Velikonoce, o zvycích a obyčejích, které k
tomuto svátku patří.

Svět pohádek
co je pohádka, rozlišení lidové a autorské
pohádky a jejich ukázky

České pověsti
Pověsti o naší Vlasti, vyprávění
o příchodu Čechů, o Vyšehradě, ale také
pověsti města Prahy. Pověstí jsou ovšem
plné Čechy, a tak si přečteme i některé
krajové, ve kterých se vyskytují i magické
bytosti.

Hrdinové z řeckých bájí a pověstí
Seznámení s nejslavnějšími hrdiny
starověkého Řecka, jak o nich vyprávěl
Eduard Petiška.

Zvířecí hrdinové v dětských
knihách
V knížkách mohou zažívat různá
dobrodružství i zvířátka. Pojďte se
s některými seznámit!

Dětská etiketa
Aneb jak se k sobě chovat navzájem.

Programy jsou vždy přizpůsobeny
věku dětí. Těšíme se na Vás!

