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Vážení pedagógovia, 
 
do rúk sa vám dostáva ponukový list podujatí Krajskej knižnice v Žiline. 
Prostredníctvom zážitkového čítania sa snažíme podporovať predčitateľskú 
gramotnosť detí predškolského veku. Hravou formou, prostredníctvom metód 
dramatickej výchovy, fonematického uvedomovania či kritického myslenia, rozvíjame 
u detí kladný vzťah k budúcemu čítaniu a ku knihám. Našou snahou je, aby boli naše 
programy v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a prostredníctvom 
príbehov podporujeme témy, ktoré materská škola deťom ponúka. 
 
Ako podujatia prebiehajú?  
Programy realizujeme na úseku literatúry pre deti a mládež Krajskej knižnice v Žiline. 
Sú bezplatné, ale podmienkou pre absolvovanie druhého a ďalšieho podujatia je platný 
čitateľský preukaz detí. 
Dĺžka trvania pre deti predškolského veku je približne 30 minút. Maximálny počet detí 
na jednom programe je 25. 
Pri zvýšenom záujme a väčšom počte účastníkov budú deti rozdelené do dvoch skupín 
a budú im predvedené dve podujatia súčasne. Ako prvú lekciu odporúčame Prvýkrát 
v knižnici, na ktorej deťom hravou formou predstavíme knihy a základné in-formácie o 
knižnici. Nie je to však podmienkou pre účasť na iných podujatiach z ponukového listu. 
Pri zvýšenom záujme o podujatia uprednostníme skupiny, ktoré majú vystavený 
preukaz do našej knižnice. 
Programy môžete navštevovať každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod od 
septembra do júna. Na programy je potrebné vopred sa objednať. Programy 
objednávajte emailom alebo osobne.  
 
Tešíme sa na spoluprácu. 
 

Ponuka podujatí pre školský rok 2017/2018 

 
Témy na každý mesiac: 
 

Prvýkrát v knižnici – Králiček Kornel má rád knižky 
 



Z rozprávky do rozprávky –  
zážitkové čítanie s vybranými rozprávkami 

Deduško večerníček  
Psíček a mačička 
Hrnček var! Varila myšička kašičku 
Nenásytná húsenica 
O bojazlivom Tomášovi 
O kohútikovi a sliepočke 
O Kristínke ktorá naučila poslúchať jazýček  
O snehuliakovi s horúcim srdcom 
O statočnej sliepočke 
Rozprávky zo škrupinky 
Tiger ktorý prišiel na večeru 
Húska Zuzka 
Tri prasiatka 
Slon a nevychované dieťatko 
Kde žijú divé zvery 
Ako dedko ťahal repku 
Polievka z kameňa 
Kohútik ide do sveta 
Jaskynné bábätko 

 

Témy k vybraným mesiacom: 
 

September: 
Téma mesiaca: Kamarátstvo   
 
Október:  
Téma mesiaca: Jeseň  
 
November: 
Téma mesiaca: Moje telo  

      
December: 
Téma mesiaca: Zima  
 
Január: 
Téma mesiaca: Vesmír  
 
Február: 
Téma mesiaca:  Ekológia  
 
Marec: 
Téma mesiaca:  Zvieratká a ich mláďatká  
 
Apríl: 
Téma mesiaca: Cyklus vody  

 
Máj:   



Téma mesiaca: Od semienka k rastlinke  
 
Jún: 
Téma mesiaca: Naše mesto – Žilina pre najmenších   

 

 

Úsek detskej literatúry  
Krajskej knižnice v Žiline 

deti@krajskakniznicazilina.sk 
detskyusek@gmail.com 

Dana Ďuračíková 
Ľuboslava Gottwaldová 

Lada Rybáriková 
Goran Lenčo 
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