
Knížka sluší každému :-)

Kniha se pro dítě stává jednou z možností, jak poznávat svět kolem sebe, ale i
samo sebe, jak objevovat krásu jazyka, jak si rozšířit slovní zásobu i rozvinout
fantazii a estetické cítění. Stává se pro ně zdrojem citových zážitků, aproto k ní

má velmi často kladný vztah.

(volně dle Lepilové, 2014)

Tématické rozhovory na týdenní téma:

Březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů

První březnový týden je vyhlášen Týdnem čtení (Čtení sluší každému), jsou
pořádány soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritickém čtení (kurzy,
ukázky), probíhají ukázky digitalizovaných knih, je podporováno čtení v cizích
jazycích, non-stop čtení nebo čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v
jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji atd.).

1. Pohybové a smyslové hry

Prohlédněte si svoji domácí knihovnu. Popovídejte si s dětmi o ní a ptejte se jich,
jakou knížku mají nejraději a proč. Tu si můžete vytáhnout a postupně si ji přečíst.
Prohlížejte obrázky, popisujte co na nich je, shrňte příběh nebo jej zkuste
převyprávět před přečtením knížky. V závěru dokumentu vám nabízíme vybrané
druhy knih s odlišnou tématikou, které pro děti můžete pořídit.



Pokud budete chtít, můžete si knihovničku srovnat a opravit. Slepte roztrhané knihy,
otřete je od prachu. Nechte děti, ať se snaží knihovnu srovnat. Uvidíte, zda knihy
spíše třídí podle velikostí, témat nebo barev :-) Snažíme se v dětech vyvolat radost
ze čtení a kladný vztah ke knížkách.

2. Básničky

Knížka
Rozbolelo knížku bříško,

měla v něm moc písmenek.
Řekl jsem ji ,,milá knížko”,

zanech smutných myšlenek!

Protáhni si všechny listy,
narovnej svůj křivý hřbet,

Provětrej se, vzduch je čistý
a já bych tě zas rád čet.

3. Písničky

Střídejte v písničce písmena. Vždy po dozpívání písničky vymyslete slova, která
začínají na určité písmeno.



4. Pracovní listy





5. Hádanky

Poznání obrázku ze všech stran:

Co vidíš na obrázku?

Co vidíš teď?



Myslíš si, že by k sobě předchozí dva obrázky mohly patřit?

Následné prohlížení obrázku a hledání společných věcí, které by nám mohly
prozradit, že se jedná o jednu postavu. Poznáte jakou? - (víla Amálka). Samozřejmě
můžeme vytvořit jakékoliv obrázky a procvičit s dětmi pohled na jednu postavu/věc z
více perspektiv. Je to důležité pro logické myšlení a prostorovou představivost :-)

Rozpoznej obrázek po částech:
Jakýkoliv obrázek z pohádky pomalu “rozbalujeme”. Děti popisují, co na něm vidí a
postupně hádají o jakou pohádku se jedná :-) Můžeme vytisknout jakýkoliv obrázek.



Z knížky:
DONALDSON, Julia. Gruffalinka. Ilustroval Axel SCHEFFLER, přeložil Erika
STAŘECKÁ. Praha: Svojtka & Co., 2014. ISBN 978-80-256-1477-8.

6. Pohádky

Zde nabízíme různé druhy knížek s různou problematikou:

Leporela:

Adventní kalendář – 24 leporel s vánočními příběhy, básničkami a koledami – Meander

Král Robin, il. Anastasia Stročkova – O slonovi, který se bál výšky – velkoformátové leporelo
o překonávání strachu – Běžíliška

Malý Radek, il. Andrea Tachezy – Devět plchů v pelechu – Běžíliška

Obrázkové knihy (beze slov):

ATAK – Svět naruby – Baobab

Lawson J. A. – Kytičky z ulice (děvčátko daruje kvítky, čímž mění život holčičky i
obdarovaných) - 65. pole

Maceková Eva – 12 hodin s Oskarem – Baobab

Sechovcová – Kouzelný polštář – Argo



Mayerovi Mercer a Marianna – Jedna žába, druhá žába – Nakladatelství Samuel

Pohádky, příběhy s dětským a zvířecím hrdinou:

Blažková Jaroslava – Kůzlátka. Pohádka o kůzlátkách, ale poslušných – Portál

Čech Pavel – Dobrodružství pavouka Čendy (tři díly, přátelství, láska apod.); O klíči (krásný
příběh vhodný k dokončování – má otevřený konec); O mráčkovi; O zahradě; Velká knižní
záhada (jednak záhada, jednak práce s významnými ilustrátory, kterých si Čech váží) –
Petrkov

Flood, Ciara – Ti otravní králíci – Svojtka

Horáček – Nový domek pro myšku – Portál

Charlotte Ramel, Thydell Johanna – Ve školce je prasátko – Knižní klub

Mortka Marcin – Tappi a narozeninový dort; Tappi a první sníh; Tappi a podivuhodné místo -
Host

Příroda, environmentální výchova apod.:

Borkovec Petr, il. Filip Pošivač - Všechno je to na zahradě – Běžíliška

Havel Jiří, il. Plicková Edita – Co tu kvete, svítí, létá? – Portál

Holasová Aneta Františka – Lumír včelaří – Labyrint

O překonávání strachu:

Crowther Kitty – Skříp, škráb, píp a žbluňk – Baobab

Haraštová Helena – Nebojím se tmy (interaktivní kniha) – Albatros

Život s handicapem, jinakost:

Masiuková Olga – Jak voní týden (o nevidomé holčičce)

Setkání se smrtí:

Děti si ve věku 3–5 let začínají subjektivně uvědomovat samo sebe, a tedy i svůj konec. Ale
pozor – pro děti je mnohdy smrt přirozená záležitost, necítí z ní strach, nepanikaří. Podle
psychologů se nedoporučuje děti uchránit před konfrontací se smrtí. Na druhé straně lze
pozorovat dopad inflace smrti – akční filmy, televizní či rozhlasové zprávy atd., ale často
chybí její emocionální reflexe.

·        Brown a Brown – Když dinosaurům někdo umře (Cesta domů)



Knihy na rozvoj jazykových dovedností:

Dvořák Jiří, Šimková Markéta, Šmalec Petr, Malý Radek – Šmalcova abeceda - Baobab

Eichlerová Ilona, Havlíčková Jana – Logopedické pohádky – Portál

Žiška Pavel – O botě, která si šlapala na jazyk – Albatros

Prosociální vztahy:

Battut Eric – Vajíčko, vajíčko, vajíčko! (multijazyková kniha, stejný příběh v 5 jazycích,
multikulturalismus) – Nakladatelství Thovt

Macurová Katarina – Zajíčkova cesta (zajíček se vydává na cestu, aby zjistil, kam a ke komu
doopravdy patří; zajímavá práce se stíny zvířecích postav; téma multikulturalismu) –
ilustrace vytvořené pomocí 3D softwaru – 65. pole

Mrázková Daisy – Slon a mravenec (o mravenci a slonovi, kteří, i přes svou odlišnost,
zachraňují veverku) – Baobab

Poučné (ale ne encyklopedie):

Anton Josef, Brunelliere Lucie – Kniha džungle džunglovaté (55 exotických zvířat, obří
leporelo, interaktivní) - AXIOMA

Komárková Martina – O pastelce bez barvy – barvy



7. Výtvarné činnosti



Děti si mohou vybarvit nebo vyrobit záložku do knížky :-)


