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Vážená paní učitelko, pane učiteli, 

pro letošní školní rok 2020/2021 Vám nabízíme besedy, které jsou určeny dětem předškolního 
věku a jejich cílem je seznámit děti s knihovnou a knihami prostřednictvím her  
a zábavných činností. Tematické celky jsou zaměřeny na příběhy z knih, ukázky k vybraným 
okruhům a prohlížení knížek. Pomáháme rozvíjet fantazii, literární vědomí a posilovat kladný 
vztah ke knihám. Zařazeny jsou také krátké pohybové činnosti nebo dramatizace (rozvoj hrubé 
motoriky). Vyústěním je pak u některých programů výtvarná dílnička, ze které si děti odnášejí 
svůj výrobek na památku domů (rozvoj jemné motoriky). Smyslem tematických celků je něco 
se dozvědět a vyzkoušet. Besedy vhodně doplňují rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání. 
 
KRTEK MEZI KNIHAMI  
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Beseda, kterou doporučujeme pro první návštěvu knihovny. Oblíbený Krteček seznámí děti 
s knihami, prostředím knihovny a jejími pravidly.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
PAN DOKTOR MI POMŮŽE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Povídání o návštěvě lékaře, o lidském těle, o tom, jak funguje a jak se o ně máme starat.  
Říkanky s pohybem, práce s interaktivní knihou Jirkovo tělo. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
OD SEMÍNKA KE KYTIČCE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: jaro 2021 
S využitím leporel a naučných knih si budeme povídat o přírodě, odkud se vzala semínka a 
proč jsou pro nás rostliny důležité. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Povídání a čtení o zvířátkách v lese, doma, na statku, v ZOO, i o těch, která můžeme potkat 
třeba cestou do školky. 
Možno zaměřit jen na některou oblast.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
PĚŠKY, VLAKEM, NA KOLE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Hraní a povídání o dopravě, dopravních pravidlech a cestování. 
Četba z knihy Jak Egu dojel až na konec světa. Malá výtvarná dílnička. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
PAPUCHALK PETR 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/2021 
Hravé čtení knihy Petra Horáčka. S hlavním hrdinou navštívíme zajímavá zvířata v dalekých 
končinách a ukážeme si, co je to přátelství a jak je důležité mít opravdového kamaráda. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 



Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: školní rok 2020/21 
Povídání o pohádce a pohádkových postavách, plnění pohádkových úkolů. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 
 
POZNÁVÁME SVĚT - JARO 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: jaro 2021 
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma jaro. Co se děje na jaře v přírodě a co ve světě lidí. 
Mláďátka, jarní barvy, jarní zvyky. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
POZNÁVÁME SVĚT - LÉTO 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: květen, červen 2021 
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma léto. Jaké je léto v přírodě a co máme na létě 
nejraději my lidé.   
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
POZNÁVÁME SVĚT - PODZIM 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: podzim 2021 
Čtení a povídání téma podzim. Podzim v přírodě, podzimní práce na venkově, podzimní 
plody, úroda. Malá dílnička na téma podzimní ovoce. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
POZNÁVÁME SVĚT - ZIMA 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: zima 2020/2021 
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma zima. Co dělají v zimě zvířátka a co lidé, zima  
v přírodě, radovánky na sněhu.  
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, člověk a příroda 
 
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 
Určeno pro: MŠ 
Termín realizace: prosinec 2020 
Povídání o vánočních zvycích, čtení vánočního příběhu, malá vánoční dílnička. 
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 


