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Délka trvání cca 30-45 min.
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.

Nabídka pro MŠ:
Knihovnou se skřítky
V knihovně se usadili zlobiví skřítci, kteří ničí
knížky a zlobí tu. Poradí jim děti, co je to
knihovna, k čemu slouží a jak se v knihovně
a ke knížkám chovat? Hravé seznámení se
službami knihovny pro nejmenší čtenáře

Čepice
Podzimní pohádka a povídání o ježcích, hry,
vyrábění z přírodnin

Společenské chování
Hravé modelové situace připravené na
základě knihy I. Březinové Neotesánek.

Večerníčky
Knižní podoba televizních večerníčků.

Velmi hladová housenka
Jarní příběh o proměně housenky
v krásného motýla, drobné vyrábění

Gruffalo
Veršovaná pohádka s malým divadélkem,
hry.

Chumelení
Zimní příběh o sněhu, hry, vyrábění
vánočního přání.

Jakub a Jáchym
Interaktivní knížky s řadou her pro
předškoláky.

Medvídek Míša a cesta kolem světa
Letní příběh o prázdninách a cestování, hry,
drobné vyrábění.

V průběhu roku dále připravujeme tematické
literární pořady k novým obrázkovým
knížkám pro nejmenší. Pokud jste si
nevybrali ze současné nabídky, můžeme pro
Vás po domluvě připravit program na Vámi
zvolené téma, kterému se ve školce s dětmi
věnujete.
Těšíme se na Vás!

