Tematické besedy pro 1. a 2. třídu ZŠ
Země pohádek - tématem této besedy jsou večerníčky - postavičky známé z
televizní obrazovky, hra s obrázky z večerníčků, doplňování slavných dvojic,
hádanky, soutěže
Pohádkové bloudění - poznáváme pohádky a pohádkové bytosti pomocí
čtených ukázek, hádanek, obrázků a písniček
!! Děti si s sebou přinesou pastelky!!
Od Andulky po žížalu - hrajeme si s písmenky, a nejen s nimi. Na děti čekají
velké puzzle, hádanky, soutěže. Vhodné pro žáky 2. tříd.
Včelí medvídci od jaro až do zimy – Jiří Kahoun – povídání o čmeláčcích,
kde žijí, co jedí a vůbec o všech obyvatelích louky, kteří tu žijí, kdy,v kterém
ročním období je jim na louce nejlépe a kdy naopak ne a co třeba dělají v zimě,
co mají rádi a čeho se třeba bojí apod.
!! Děti si s sebou přinesou pastelky!!
Pohádky z pařezové chaloupky – samotný příběh o tom - Jak zasadili
semínko – čteme a dramatizujeme, děti jsou vtaženy do děje. Hádanky, plnění
úkolů.
Jak se rodí knížka? - Co všechno se děje, když se zrodí nápad v hlavě
spisovatelům (autorům)? Kdy se dostane kniha do knihkupectví, nebo
knihovny? Odpovědi, hádanky a plnění úkolů.
!! Děti si s sebou přinesou pastelky!!
Byl jedou jeden Josífek - seznámení s životem a dílem Josefa Lady, je
doplněno poznáváním knížek Josefa Lady pomocí čtených ukázek,
obrázků, říkadel, hádanek. Celou besedu ukončí kocour Mikeš.
Povídání o pejskovi a kočičce - zahrajeme si malé divadlo "Jak si pejsek s
kočičkou dělali k svátku dort", představíme si Josefa Čapka, jeho bratra Karla a
knihu Dášeňka, čili život štěněte.

Malí sportovci – seznámení s různými druhy sportů, hádanky, básničky,
obrázky sportů a sportovců, pohybové hry
Žáček žáčkům – seznámení s životem a dílem Jiřího Žáčka, hádanky,
jazykolamy, rýmy, Popletená pohádka
Jedí hadi trávu? - Každý chce mít doma zvířátko. Děti se dozví, jak se o
zvířátka starat a kde si o nich přečíst.
Doba trvání tematických besed je přibližně 90 minut. Čas lze zkrátit.

Knihovnické lekce
Knihovnicko-bibliografická příprava malých čtenářů – 1. a 2. třída ZŠ

– seznámení s pojmy – kniha, knihovna, spisovatel, ilustrátor,
řazení knih v knihovně, literární kvízy, soutěže – 45 minut

Učitelům 1. až 5. tříd ZŠ, nabízíme
tzv. „kolektivní půjčování“.
Srdečně Vás zveme k nám do knihovny.

Rádi Vám připravíme besedu podle požadavků s
časovým předstihem.

Besedy a knihovnické lekce objednávejte
na tel.č. 566 598 730

