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Pohádková knihovna – první seznámení s knihovnou a knihami pro děti. 

Doba trvání: 30 – 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho svět, Dítě a ten druhý (MŠ) 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

Včelí království – nahlédněte do království včeliček, prozkoumejte tato malá,  

ale významná stvoření prostřednictvím čtení a povídání. 

Doba trvání: 30 – 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho svět, Dítě a ten druhý (MŠ) 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 

Děti celého světa – objevíme spolu, kolik toho mají děti na celém světě společného  

a v čem jsou rozdílné. 

Doba trvání: 30 – 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho svět, Dítě a ten druhý (MŠ) 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní 

 

O pejskovi a kočičce – seznámíme se s Josefem Čapkem a jeho knihou 

 Povídání o pejskovi a kočičce. 

Doba trvání: 30 – 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

Co sežral žralok – humorný příběh o nenasytné parybě plný říkanek, písniček. 

 Děti pochopí, jak zacházet s odpady a ještě lépe – jak a proč jim předcházet. 

Doba trvání: 30 – 45 min.  

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

Vánoční povídání – české zvyky a ukázky z knížek srozumitelnou a hravou formou. 

Doba trvání: 30 – 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho svět, Dítě a ten druhý (MŠ) 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní  

 
Jaro a Velikonoce – beseda o jaru a velikonočních zvycích. 

Doba trvání: 45 min. 

Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho psychika (MŠ), Dítě a ten druhý (MŠ), Dítě a jeho svět 

Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů 

 

 

 

 


