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Délka pořadu je cca 45 – 60 minut
Při realizaci akcí navazujeme na RVP pro ZŠ. 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.

NABÍDKA PRO MŠ
Pohádky z Pařezové chaloupky a z lesa
Řáholce – dramatizace pohádek Václava
Čtvrtka
doplněná písničkami a pohybem
Včelí medvídci od jara do zimy – Zpívání
a hraní si se známými hrdiny Jiřího Kahouna
Knížka Ferdy Mravence – aneb jeden den
v mraveništi Ferdy Mravence
Pohádkové postavičky z Večerníčků –
seznámení s Rákosníčkem, Štaflíkem
a Špagetkou,
Křemílkem a Vochomůrkou
Špalíček veršů a pohádek –
zdramatizované vyprávění ze Špalíčku veršů
a pohádek Františka Hrubína
Říkadla a hádanky – Čtení, povídání a hraní
se slovy
Zpívání, čtení a kreslení v knihovně
Origami dílnička
Pohádka o kohoutkovi a slepičce – známý
příběh převedený do dramatické podoby

„Ilustrované čtení“
čtení známé pohádky doplněné loutkovým
divadélkem, popř. improvizovanými kulisami,
základním prvkem je prožitek a vtažení do
děje. Děti tak kromě poslouchání mají příběh
„ilustrovaný“ i jednoduchým, stylizovaným
dějem. Při objednávání pořadu vyberte
konkrétní pohádku:
Boudo, budko…
Červená karkulka
Hrnečku, vař!
Jak Rumcajs utopil draka
Jak si pejsek s kočičkou dělali dort
Krtek a maminka
Krtek a autíčko
Mášenka a tři medvědi
O Budulínkovi
O dvanácti měsíčkách
O Koblížkovi
O neposlušných kůzlátkách
O Smolíčkovi
O veliké řepě
Otesánek
Perníková chaloupka
Tři malá prasátka
Sněhurka
Šípková Růženka
Zvířátka a loupežníci

