
Knihy máme rádi, jsou naši kamarádi

Březen-měsíc knihy

Kniha patří k největším
lidským vynálezům -
učí nás poznávat svět,
rozlišovat dobré a zlé,
vnímat krásu…

Cíl: Umožnit dětem nacházet zalíbení v knížkách.

Navrhněte dětem, aby vám přinesly z knihovničky knížku, kterou mají rády a
společně si ji znovu prohlédněte, přečtěte…

Můžete si také s dětmi zahrát na prodejnu knížek - knihkupectví :

Vyložte si dětské knížky na stůl, poličku, židli, na krabici pod stolem atp.
Dle zájmu dětí se střídejte v roli prodavače a nakupujícího. Děti si tak
připomenou správné zdvořilostní návyky, procvičí si jednoduché počty,
orientaci v prostoru (pokud budete po nich chtít např. 2 knížky na stole, 3
knížky na poličce, tu vedle lampičky, knížku pod stolem na krabici atp.). Ale
především si znovu připomenou - dostanou do ruky různé knížky, které už
dlouho neviděly. Znovu je mohou zaujmout a můžete si je pak společně
prohlížet, číst , povídat si o nich.

Děti si tak znovu uvědomí, že mají v knížkách například pohádky, příběhy,
písničky ( zpěvník), říkadla, básničky, hádanky, obrázkové encyklopedie…



Můžete také společně zjišťovat rozdíly mezi knihou a leporelem, nebo si
dokonce knihu nebo leporelo společně vyrobit. Zeptejte se dětí, co na to budete
potřebovat = z čeho se knížky vyrábí ? Můžete se zmínit o tom, že dříve se
knížky psaly a kreslily jen ručně. Dalo to velkou práci - bylo jich velmi málo,
byly vzácné, drahé. Pak lidé vymysleli lepší způsob výroby - knihtisk. Práci si
ulehčili, šlo jim to rychleji a knížek vyrobili více. Pro lepší představu dětí
nechte je na papír nakreslit obrázek a vedle podobný obrázek natisknout
razítkem.

Veďte děti k hezkému vztahu ke knížkám a šetrnému zacházení s nimi.

Návod na výrobu knížky:

Nechte děti ( dle potřeby s vaší dopomocí) přeložit papír A4 na polovinu,
podle vzniklého přehnutí rozstřihnout a znovu přeložit na polovinu. To udělejte
tolikrát, jak chcete mít silnou knížku. Pro malé děti stačí jeden až dva papíry.
Přeložené papíry děti znovu narovnají, naskládají na sebe a vy jim je pomozte
uprostřed sešít jehlou a nití.
Děti budou mít ještě větší radost, pokud svým výrobkem budou moci někoho
překvapit a obdarovat. Podle jejich přání jim pomozte nadepsat přední stránku -
desky knížky např. “ Tomáškova knížka pro tatínka” atp. Pak už nechte děti
samostatně do knížky kreslit obrázky, tiskat nebo vystřihovat a nalepovat.

Návod na výrobu  minileporela “ Barvy”:

Nechte děti přeložit papír A4 po délce na  polovinu (s vaší dopomocí), dle
přehnutí rozstřihnout a jednu ze vzniklých částí znovu po délce přeložit a
rozstřihnout. Jeden pruh papíru použijte na minileporelo. Nakreslete na něj čáry
vzdálené od sebe 5 cm a podle nich děti ( s vaší dopomocí) naskládají papír do
“harmoniky” .

Na první stranu vzniklého  minileporela nadepište “ BARVY”  a nechte ji
dětem vyzdobit různobarevnými puntíky. Zbývající strany budou děti
vybarvovat pastelkami různých barev. Každou stránku jednou barvou, žádná by
se neměla opakovat  ( např. červená, modrá, žlutá, zelená, oranžová, růžová,
fialová, hnědá, černá, šedá, bílá - nevybarveno).
Na závěr můžou děti  barvy v minileporelu  pojmenovat.



Inspirace na výrobu záložky do knihy:



Omalovánky z pohádek:
- kontrola správného držení pastelky :-)





Písničky
Zazpívejte si, nebo poslouchejte písničky z pohádek, můžete si při nich i

zatancovat ( pokud máte kazetu, CD , z internetu…) např. “ Princezna ze
mlejna”, “Dělání”...

Není nutno písničky z pohádek

C Dmi
1. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
G7 C G
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

C Dmi
2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí, G7 C
nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí.

Ami C Ami C
*: Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí,
Ami C Ami F G
zažít krachy - nevadí, zažít nudu - jó, to vadí.

3.=1. (2x)

Dělání



POD DUBEM ZA DUBEM Jaroslav Uhlíř pohádka Lotrando a Zubejda

Pod dubem, za dubem,tam si na tě počíháme,

Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

Loupežníci z povolání to jsou páni, to jsou páni.

Loupežníci z profese nejlepší jsou v okrese.

My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz fůru,

žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.

Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme,

Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

Hloupý koupí, chytrák loupí, dej sem cukr, dej sem kroupy.

Seď formánku na houni, přepadli tě vrahouni.

Loupežník je nesmlouvavý, loupení ho strašně baví,

co šlohne, to nevydá, jelikož je nelida.

Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme,

Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.

Básnička

SMUTNÁ KNÍŽKA
Zaplakala knížka, vytrhli z ní list,

co si jenom počnu, kdo mě bude číst?
Dobro nad zlem nevyhraje, nemám konec pro pohádku,

pomozte mi dobří lidé, dejte mě zas do pořádku.
Vrátíme list na své místo, platí pravda odvěká,
ke knížce se chovej slušně, je to přítel člověka.



Společná pohybová chvilka (s využitím leporel):

Cvičení ve dvojici (dítě-rodič, sourozenci) se společným leporelem
- dotkni se leporela - výskoky dítěte- snaží se dotknout leporela, které

držíte v přiměřené výšce, aby mohlo být nakonec úspěšné
- dřepování - postavte se proti sobě, leporelo držte společně v obou rukou -

provádějte společné dřepy
- přetahovaná - posaďte se proti sobě, roznožte a společně chytněte

leporelo, provádějte střídavě záklony a předklony
- leporelo obíhá - postavte se proti sobě a podávejte si leporelo tak, že jej

přendáte za zády z levé ruky do pravé a potom podáte dítěti. To udělá
totéž. Leporelo obíhá kolem vás “dokola”.

- podívej se na obrázek-dítě si lehne na záda, dá si ruce pod hlavu, vy držte
leporelo v úrovni jeho  bříška, ukazujete mu obrázky a dítě si je prohlíží
tak, že zvedá jen hlavu, po prohlédnutí obrázku ji opět položí na zem, vy
připravíte další obrázek a dítě opět zvedá hlavu…

Cvičení ve dvojici - každý má své leporelo
- stoj rozkročný, leporelo držte nad hlavou v natažených rukách a

provádějte       úklony vlevo a vpravo, předklony a narovnání
- stoj spojný, leporelo držte těsně před tělem mezi dlaněmi, prsty směřují

nahoru, střídavě zvedejte levou a pravou nohu (cvičení rovnováhy)
Knížky pro medvídka - postavte dětem slalom = 3 židle s odstupy za sebou
(pokud budete mít dostatečný prostor, aby byl pohyb dětí mezi židlemi
bezpečný). Na první židli položte na sebe 3 až 5 knížek, na poslední židli
malého medvídka. Děti budou mít za úkol přenášet knížky vždy po jedné cestou
mezi židlemi a pokládat je na poslední židli k medvídkovi. Cestu za medvídkem
mohou překonávat chůzí, během, skoky snožmo  atp.(dle vašich instrukcí).

Zkuste tento týden před usnutím přečíst dětem každý večer krátkou pohádku
nebo na pokračování knížku, kterou si můžete společně vybrat.

Až bude opět možné navštěvovat knihovny, naplánujte si s dětmi návštěvu
Městské knihovny. Pokud jim opatříte průkazku, na kterou si s vaší pomocí
budou knížky půjčovat, budou určitě velmi rády.


