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Není-li uvedeno jinak, pořady trvají cca 45 min
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 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.

Pořady pro MŠ
Poprvé v knihovně
Proč máme knížky rádi? Jak vlastně
taková knížka přijde na svět? Dá to
docela práci, a proto je fajn naučit se ke
knížkám pěkně chovat. A na závěr si
povíme, jak se v knihovně nepoztrácet.

Z pohádky do pohádky
doba trvání: 60 minut
Kdo by se nechtěl podívat do pohádky?
Dnes v knihovně se do ní dostaneme
všichni. Čeká nás napínavé i legrační
putování za záchranou princezny.
O záludné úkoly nebude nouze a věřte,
že pan král k nám bude na konci štědrý.

Krtkova dobrodružství
S Krtečkem je rok krásný a plný zábavy
od jara do zimy! Chcete si s krtkem
zasadit semínko, vyletět raketou až
k mrakům, postavit sněhuláka?
Dobrodružství s Krtkem a jeho kamarády
myškou, žabkou, ježkem a zajíčkem
nikdy nekončí. Ve čtyřech tematicky
zaměřených setkáních Krtek a jeho
přátelé provedou děti čtyřmi ročními
obdobími.
Krtek a jaro: březen – květen
Krtek a léto: červen – srpen
Krtek a podzim: říjen – listopad
Krtek a zima: prosinec – únor

Říkanky a hýbánky
Interaktivní zážitkový program
s rozmanitým zaměřením, ve kterém děti
aktivně vstoupí do světa jednoduchých
říkadel, písniček a známých pohádek.
Společně se zúčastníme třeba
olympiády, navštívíme zvířátka v lese
a budeme také cestovat. Nabízíme více
variant programu, výběr tématu na
domluvě.

Těšíme se na Vás!

