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Seznámení s knihovnou

Čeští ilustrátoři pro děti

MŠ
Krátká beseda o knihovně a knihách
doplněná povídáním o oblíbených
pohádkových postavách.

1. stupeň ZŠ
Seznámení s tvorbou nejznámějších
ilustrátorů pro děti.

František Hrubín dětem

1. stupeň ZŠ
Děti se formou soutěže seznamují s pojmy
z poezie jako je rým, verš, sloka apod.

MŠ
Rozdíl mezi prozaickou a veršovanou
pohádkou, básničky a hádanky pro menší
děti.

Pohádky pro nejmenší
MŠ
Povídání o národních lidových pohádkách
a rozdílech mezi nimi.

Poezie pro děti

Poezie Jiřího Žáčka pro děti
1. stupeň ZŠ
Hádanky a básničky známého spisovatele
a hrátky s nimi.

Lidová a autorská pohádka

MŠ
Sváteční besedování o tom, jak slavili
Vánoce naši předci a jak je slavíme
my dnes.

1. stupeň ZŠ
Povídání o sběratelích národních lidových
pohádek, o rozdílech mezi pohádkami jednotlivých národů a o některých spisovatelích
autorských pohádek (F. Hrubín, J. Lada,
V. Čtvrtek aj.).

Velikonoční zvyky a tradice

Klasická a moderní pohádka

MŠ
Vyprávění o postních nedělích, velikonočních svátcích a malování vajíček.

1. stupeň ZŠ
Rozdíly mezi klasickou a moderní pohádkou
se zaměřením na tvorbu M. Macourka
a J. Wericha.

Vánoční zvyky a tradice

Rytíři čtení
1. ročník ZŠ
Cyklus osmi besed zaměřených na rozvoj
čtenářství (lidová a autorská pohádka,
naučná literatura a práce s ní, lidové zvyky
a obyčeje) zakončený slavnostním pasováním na čtenáře.

Seznámení s novinkami
1. stupeň ZŠ
Ukázky nových knížek s doporučením
a krátkou charakteristikou.

Advent a Vánoce
1. stupeň ZŠ
Přiblížení pohanských a křesťanských
svátků v období kolem Vánoc.

Postní neděle a Velikonoce
1. stupeň ZŠ
Zapomenuté zvyky našich babiček
v období svátků jara.

Naučná literatura v knihovně pro děti
1. stupeň ZŠ
Rozdíl mezi krásnou a naučnou literaturou.
Krátké povídání o tom, jak vyhledávat
informace v odborných knihách.

Příroda kolem nás
1. stupeň ZŠ
Beseda věnovaná knihám o přírodě
a ekologii.

Hrátky s češtinou
1. stupeň
Netradiční povídání s množstvím jazykových rébusů a slovních hříček.

Přísloví
3. – 5. ročník ZŠ
Hádanky a drobné soutěžní úkoly připomínají
dětem některá zapomenutá přísloví.

Seznámení s Městskou knihovnou
v Praze.
Knihovna jako zdroj informací.
2. stupeň ZŠ
Setkání se staršími dětmi, ve kterém
se dozví o službách a možnostech v síti
našich knihoven.

Od adventu po Tři krále
2. stupeň ZŠ
Srovnání předkřesťanských a křesťanských
oslav zimního slunovratu, zvyky a obyčeje
našich předků.

Od Masopustu k Velikonocům
2. stupeň ZŠ
Nejdůležitější svátky roku od Vánoc až
po Boží hod velikonoční, zvyky, obyčeje
a pověry.

Pražské pověsti
3. – 5. ročník ZŠ
Soutěžní putování s méně známými
pověstmi Starého i Nového Města.

Těšíme se na vás!

