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Vážení přátelé,

dovolujeme si vám nabídnout aktualizovaný program s názvem
Čtenářský klub - Rozečti se v knihovně.

Program je určen dětem třetích až pátých tříd základní školy.
Jeho cílem je ukázat dětem čtení jako hru pomocí některých
metod kritického myšlení. Lekce jsou zpracovány se zřetelem na
RVP, splňují současné požadavky na způsob vzdělávání. 

Všechny vzdělávací akce se konají zdarma, v prostorách Městské
knihovny ve Frenštátě p. R., Dr. Parmy 254. Délka besedy je
standardně 45 minut (není-li dohodnuto jinak).

Nezbytnou podmínkou je předchozí domluva termínu osobně,
telefonicky nebo e-mailem.

V případě požadavku sestavíme program i „na míru“.

Děkujeme za spolupráci v minulých letech a těšíme
se na tu příští.
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Zpracovala:  
Pavlína Martiňáková, vedoucí městské knihovny 
Frenštát pod Radhoštěm, srpen 2022



Poznáváme pohádky, pověsti, bajky, legendy:
Pomocí známé pohádky si vysvětlíme a ukážeme rozdíl mezi
jednotlivými druhy.

Komiksové hrátky:
Povídání o příbězích v bublinách, jak vznikají a proč je máme rádi,
ukázky.

Co si odnesu z textu – literární batoh:
Pomocí batohu zkusíme najít důležité informace v textu.

Deníky, deníkové záznamy:
Je důležité psát si deník? Některé si ukážeme a zjistíme to.

Hrajeme si s poezií:
Zjistíme, jestli básničky – poezie jsou – nejsou nuda, budeme si hrát
s textem, rýmy.
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Témata - workshop:
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Babky: Marka Míková

Melánie a její praštěná rodinka: Zdeňka Bellingerová

Chlapec, krtek, liška a kůň: Charlie Mackesy

Jonáš a Nenáš: Kari Staiová

Vombat Jirka: Eva Papoušková

Kapka Ája: Alena Mornštajnová

Já a pan Hněv: Iryna Zelyk

Krtkův černobílý svět: Tereza Šedivá 

Lekce naopak:
Poslední setkání v červnu, děti doporučí své přečtené
knihy.

Práce s knihou aneb nad knihou 
v knihovně:

Kontakty na lektora: 
Bc. Martina Vroblová, e-mail:  martina.vroblova@mufrenstat.cz,
tel. :  556 835 670, mob.: 727 878 486
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