
Ponukový list tém
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.

September:
Téma mesiaca: Priateľstvo  
Prostredníctvom príbehov o priateľstve (Kvak a Čľup, Palička a Kamienok a iné) sa s deťmi poroz-
právame o dôležitosti priateľstva v živote.
 



Október:
Téma mesiaca: Čarovné slovíčka 
Ako sa slušne správať si s deťmi ukážeme cez príbehy a vyskúšame si konkrétne situácie. 

November:
Téma mesiaca: Moje zúbky
Cez príbeh o Kazovi Radovi vysvetlíme deťom dôležitosť starostlivosti o chrup.

December:
Téma mesiaca: Vianoce
Deťom priblížime cez zážitkové čítanie obdobie Vianoc a zimy.

Január: 
Téma mesiaca: O číslach
Budeme s deťmi hľadať čísla v rozprávkach a rozprávky v číslach.

Február:
Téma mesiaca:  O ďalekých krajinách
Cez príbehy z ďalekých krajín s deťmi precestujeme celý svet.

Marec:
Téma mesiaca:  Z rozprávky do rozprávky 
Vydajte sa s nami na rozprávkovú cestu v marci, mesiaci knihy. Určite spomenieme aj pána Dob-
šinského.

Apríl:
Téma mesiaca: Hromada odpadkov 
Pozrite sa s nami do smetného koša, naučte sa čo a ako vytriediť, prípadne recyklovať.

Máj:  
Téma mesiaca: Chrobáčiky  
Aj najmenšia háveď si zaslúži pozornosť našich najmenších.

Jún:
Téma mesiaca: Voda
Kvapka ku kvapke, bude z toho more. Ako kvapka vody cestuje po svete vysvetlíme názorne a ve-
selo.


