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Čas besed je 30-60 minut dle věku dětí
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.

LITERÁRNÍ HRÁTKY

LITERÁRNÍ POVÍDÁNÍ

pořady pro děti od dvou do pěti let

pořady pro děti od 5 do 8 let

Byla jednou koťata – Prožijeme
dobrodružství s koťaty „Jak začarovali zub“/
„Jak počmárali domeček“
Cvičení s říkankou – Cvičení podle
říkanek z knihy Heleny Vévodové
Dvakrát sedm pohádek – Zahrajeme si
pohádky z knihy Františka Hrubína
Hrajeme si celý den – Hraní s básněmi
Františka Hrubína
Hup a Hop na moři – Ocitneme se na moři
s opičáky Hupem a Hopem
Jak se chodí do světa – Objevujeme svět
s Jiřím Žáčkem
Krtek a Vánoce – Pomůžeme Krtkovi
připravit Vánoce pro kamarády
Lali cvičí jógu – S holčičkou Lali si
zacvičíme jógu
Povídání o pejskovi a kočičce –
Pomůžeme pejskovi a kočičce upéct dort
a mnoho jiného, podle stejnojmenné knihy
Josefa Čapka
Sedmero pohádek – Zahrajeme si
pohádky z knihy Jiřího Žáčka
Ve školce je prasátko – Pomůžeme dostat
prasátko do školky

Jaro je tu – Povídání o jaru, co jaru
předchází a jak se jaro probouzí
Ekologie – Jak přispět k záchraně planety
Bezpečnost o prázdninách
Pohádky – Seznámení s pohádkou
Podzim - Povídání o barevném podzimu
Zima – Kouzelný zimní čas
Už to zvládnu – Projdeme si se sourozenci
Jonášem a Gábinkou situace, které se
v dětském světě mohou stát
nepřekonatelným problémem

Kromě výše uvedených lekcí můžeme
nabídnout lekci na přání. Tyto programy
s Vámi připraví:
Sára Boušová Sara.bousova@mlp.cz
Eliška Suková Eliska.sukova@mlp.cz
Domluvit je možné na emailových
adresách, telefonu 770 130 281 nebo
osobně na pobočce.
Těšíme se na viděnou!

