
Ponukový list podujatí
pre materské školy
2018/2019

Vážení pedagógovia, 

do rúk sa vám dostáva ponukový list podujatí Krajskej knižnice v Žiline na školský rok 2018/2019. 
Prostredníctvom zážitkového čítania sa snažíme podporovať predčitateľskú gramotnosť detí pred-
školského veku. Hravou formou prostredníctvom metód dramatickej výchovy, fonematického uve-
domovania či kritického myslenia rozvíjame u detí kladný vzťah k budúcemu čítaniu a ku knihám. 
Naše podujatia tvoríme v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdeláva-
nie v materských školách a prostredníctvom príbehov sa snažíme o podporenie tém, ktoré mater-
ská škola deťom ponúka.

Ako sa prihlásiť? 
Programy prebiehajú na detskom oddelení Krajskej knižnice v Žiline. Ich dĺžka trvania pre deti pred-
školského veku je približne 30 minút. Maximálny počet účastníkov na jednom programe je 25 detí. 
Pri zvýšenom záujme a väčšom počte budú deti rozdelené do skupín a budú im predvedené dve 
rôzne podujatia súčasne. Podujatia bezplatné, ale podmienkou je platný čitateľský preukaz detí. 
Programy môžete navštevovať každý deň od 8.00 do 16.00 hod od septembra do júna. Na progra-
my  je potrebné vopred sa objednať emailom - podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Prvýkrát v knižnici (informačná výchova) 

Králiček Kornel má rád knižky

Prostredníctvom príbehu o králičkovi Kornelovi deťom predstavíme knižnicu. Porozprávame 
im ako manipulovať s knihami, kto je to spisovateľ, ilustrátor a aké rôzne knihy existujú.

Nenásytná húsenička
Prostredníctvom knihy od Erica Carleho si deti interaktívnou formou zopakujú farby, čísla, ovocie. 
Nakoniec im ukážeme jeden z najkrajších prírodných javov, ktorý v detských očiach naberá rozmery 
zázraku a vyrobíme si motýľa.

O malom dube
Cez rozprávku o malom semienku deťom porozprávame o raste rastlín v prírode.



Hlava, ramená, kolená, palce 
Cez rozprávku o zvieratkách deťom  porozprávame, prečo je dôležité je sa hýbať.

O húske Zuzke
Cez rozprávku o húske , ktorá chcela byť niekým iným porozprávame deťom o tom, že je fajn byť 
tým, kým sme.

 
Ja sa bojím, že...
Deti aj niektorí dospelí sa boja všeliakých vecí. Spolu sa pokúsime strach prekonať.

Naše mesto
O Žiline a okolí, o pamiatkach, prírode, ľuďoch a zaujímavostiach.

Od semienka k rastlinke
S deťmi sa pozrieme na to, ako sa z malého semienka stane rastlina. Čím sa semienka odlišujú a 
prečo z niektorých vyrastie strom a z iných kvet. 

Čin-Čin
Pripomenieme si obľúbenú rozprávku od Ľudmily Podjavorinskej.

Mláďatká
Ktoré mláďatko patrí ku koníkovi? A ktoré k ovečke? Ako vyzerá vtáčik keď sa vyliahne?

Lentilka pre dedka Edka
Tréning pamäti pre najmenších spolu s rozprávkou o dedkovi Edkovi.

Dobšinský
O známom i neznámom zberateľovi rozprávok aj o jeho zbierke.

 
Chrobáčiky 
Aj najmenšia háveď si zaslúži pozornosť našich najmenších.

 
Škrupinky
Zdravé deti naučíme ako sa správať k svojim zrakovo alebo inak znevýhodneným kamarátom.

 
O psíčkovi a mačičke
Veselé divadielko o dvoch zábavných kamarátoch.


