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Prvýkrát v knižnici (informačná výchova) 
Calvin nevie lietať
Podujatie odporúčame všetkým novým 
čitateľom. Deti prevedieme po knižnici, 
povieme si, ako sa u nás treba správať a 
cez príbeh škorca Calvina im porozprávame, 
ako zaobchádzať s knihami. Na záver deti 
pasujeme za čitateľov a slávnostne im 
odovzdáme čitateľské preukazy.

Krajská knižnica v Žiline
podujatia@krajskakniznicazilina.sk

www.krajskakniznicazilina.sk

Vážení pedagógovia, 
aj tento rok sme si pre Vás pripravili rôzne 
podujatia, ktorými môžete spestriť predškolské 
vzdelávanie detí. Hravou formou sa s deťmi 
porozprávame o niektorých javoch v prírode aj 
v spoločnosti. Ku každému podujatiu k téme 
mesiaca patrí:

• krátke zážitkové čítanie, prostredníctvom 
ktorého si dieťa vytvára vzťah ku knihám,
• tvorivá dielňa, kde si deti precvičia jemnú 
motoriku a urobia si radosť vlastnoručne 
vyrobenými maličkosťami.

Dĺžka trvania podujatia je približne 45 minút. 
Podujatia v našej knižnici sú bezplatné, 
jedinou podmienkou je platný čitateľský 
preukaz detí. Deti predškolského veku majú 
u nás bezplatné zápisné, na zaregistrovanie 
potrebujú iba vypísanú prihlášku podpísanú 
zákonným zástupcom.

Ako sa prihlásiť na podujatie? 
Podujatia treba vopred 
nahlásiť na emailovú adresu: 
podujatia@krajskakniznicazilina.sk, alebo 
telefonicky na čísle 041/ 723 30 90.

Čo od Vás potrebujeme?
• názov materskej školy
• kontakt na zodpovedného pedagóga   
 (email a tel. č.)
• počet detí
• vek detí

Maximálny počet účastníkov na podujatí 
je 25 detí, v prípade potreby je po dohode 
skupinu možné rozdeliť. 
Tešíme sa na spoluprácu.



Február
Voda
Akú farbu, vôňu a chuť má voda? Dá sa žiť 
bez vody? Aké má skupenstvá a ako si putuje 
svetom? Toto všetko deťom hravou formou 
vysvetlíme a aj názorne ukážeme.

Marec
Tajomstvo prúteného košíka 
Na ceste rozprávkovým svetom stretneme veľa 
rozprávkových bytostí. Zistíme, kto je dobrý a 
kto ten zlý a či dobro naozaj vždy zvíťazí nad 
zlom.

Apríl
Zuby, zúbky, zubiská 
Koľko máš zúbkov? Ako sa volajú? Prečo 
zúbok tak strašne bolí a kto nám ho vylieči? 
Odpovede na tieto otázky budeme hľadať v 
príbehu O neposlušnom zúbku.

Máj
Chrobáčiky 
Cez hádanky sa naučíme rozoznávať chrobáčiky 
a iné malé zvieratká. Deti sa dozvedia, ktoré sú 
užitočné a pred ktorými sa treba mať na pozore.

Jún
Hromada odpadkov
Čo je životné prostredie? Ako správne 
triedime odpad? Spolu s deťmi si povieme, 
prečo nehádžeme všetko do jedného koša a 
vyskúšajú si aj triedenie odpadkov.

Nepomôžu ani okuliare. Čo teraz s nevidiacim, 
ako mu pomôcť? Aj takýto problém sa dá 
zvládnuť, keď rodina drží spolu.
Cieľová skupina: 3 - 6 rokov 

September
Priateľstvo 
Čo je to priateľstvo? Môže byť kamarátom 
iba človek? Na tieto otázky budeme s deťmi 
hľadať odpovede aj cez príbehy z kníh Marta a 
Jonatán a Palička a kamienok. 

Október
Čísla
Všetko spolu spočítame a niečo z toho 
odrátame. Deti sa dozvedia, načo sú nám čísla, 
a kde všade sa s nimi stretneme.

November
Prstom po mape
Zistíme, kde žije slon, líška a aj ľadový medveď. 
Navštívime šesť kontinentov a zistíme, akí 
ľudia tam bývajú.

December
Vianoce
Čo je advent? Aké máme zvyky spojené s 
vianočným obdobím? Toto všetko si s deťmi 
zopakujeme a nezabudneme si prečítať aj 
pekný vianočný príbeh.

Január
Slušné správanie
Čo je slušné a čo nie si s deťmi zopakujeme 
spolu s knižkou Dráčik nehnevaj sa alebo cez 
príbeh o Neposlušnom Dominikovi.

Ako išlo vajce na vandrovku
Interaktívne podujatie, pri ktorom si deti precvičia 
nielen mozog, ale aj ruky a oboznámia sa aj s 
tradičnými remeslami.
Cieľová skupina: 3 - 6 rokov

Ako kohútik a sliepočka urobili dobrý skutok
Hravou formou, cez zážitkové čítanie sa deti 
naučia o tom, čo je povinnosť a čo je dobrý skutok.
Cieľová skupina: 3 - 6 rokov

Čin-Čin
Z veršovanej rozprávky Čin Čin sa dozviete, ako 
sa z lenivého vrabca stal zodpovedný otec rodiny.
Cieľová skupina: 3 - 6 rokov

Nenásytná húsenička
S malou pažravou húseničkou sa deti naučia 
pomenovať dni v týždni, počítať, rozoznávať farby 
a uvidia jej premenu na motýľa.
Cieľová skupina: 3 - 5 rokov

O Guľkovi Bombuľkovi
Porozprávame sa o kamarátstve, o hodnotách 
života – aby sme sa k sebe správali láskavo, 
úctivo a slušne. 
Cieľová skupina: 3 - 6 rokov

O psíčkovi a mačičke
Ako psíček a mačička spolu piekli tortu a aké 
dobroty do nej primiešali si deti pozrú v krátkom 
divadielku. 
Cieľová skupina: 3 - 6 rokov

Zo škrupinky
Vieš si predstaviť, že okolo teba je iba tma tmúca? 
S takýmto problémom sa musí popasovať malé 
kuriatko Šesťo, ktorý sa narodil s chorými očami. 


