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Lekce pro mateřské školy
Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění
aktivně zapojit - plněním úkolů, otázkami apod. Povídání
je navíc doprovázeno prezentací promítanou na plátně a
čtením z knih.
Na všech lekcích se spolu s námi aktivně podílejí i vyučující
jednotlivých tříd.
Chceme, aby čas strávený v knihovně nebyl pro děti nuda,
aby našly cestu ke knize.
Jak se přihlásit?
Knihovnické lekce a besedy probíhají vždy od začátku září
do konce června. Závazné přihlášky na ně přijímáme již od
druhé poloviny srpna a platí, že pokud chcete konkrétní
termín či hodinu, je vhodné objednat se co nejdříve.
Termíny se rychle plní. Většina lekcí trvá okolo 45 minut.
V případě zájmu o lekci nás prosím kontaktujte e-mailem
na adrese hrdlickova@knih-pi.cz. Pokud máte zájem o
lekci, kterou jste v naší nabídce nenašli, obraťte se na
nás, rádi tuto lekci doplníme.

Koblížek. Poprvé v knihovně
Děti se seznámí s prostředím knihovny, co knihovna je a k čemu může
sloužit. Naučí se, jak se správně zachází s knihou. A jako bonus si všichni
zahrajeme na herečky a herce a společně si zahrajeme pohádku
O koblížkovi.
Cíl: Děti se naučí orientovat v knihovně - poznají, k čemu slouží
jednotlivá oddělení knihovny. Dozvědí se, jak se chovat ke knize a jak
s ní zacházet.
Klíčové kompetence: Kompetence k učení,
Kompetence komunikativní
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost

Velryba a pruhované tričko
Povídání nad nádhernou knihou Jiřího Žáčka s ilustracemi Marie
Tiché o světě, světadílech, zvířatech a o jednom statečném klukovi,
jehož velkým snem bylo stát se námořníkem. Co to všechno obnáší
a jaká dobrodružství můžete zažít na cestě kolem světa, se dozvíte
právě během tohoto povídání.
Cíl: Děti poznají, že čas strávený s knížkou není v žádném případě
ztracený, že jde naopak o velmi příjemně strávené chvíle.
Klíčové kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení
problémů, Kompetence komunikativní
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý

