ZÁKLADNÍ NABÍDKA BESED A PROGRAMŮ
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2018/2019
Vážené paní učitelky,
posíláme Vám nabídku programů, které se hodí pro předškolní děti. Stále platí,
že můžete přicházet na běžné seznámení s prostorami a činností knihovny tak,
jak jste zvyklé – většinou se tato návštěva knihovny směruje na předškolní děti.
Kromě této nabídky bychom Vám rádi dali možnost navštívit nás s dětmi i jindy.
Vybrali jsme tedy z našich besed ty, které by se daly přizpůsobit mladšímu věku
posluchačů. POZOR! Není to nijak vyčerpávající seznam, můžete se s námi
domluvit i na jiných tématech, ale prosíme, s předstihem cca 2 měsíců.
Tato nabídka se týká programů konaných v oddělení pro děti, Městská
knihovna v Českém Krumlově, Horní 155. Pokud byste chtěly s dětmi navštívit
naše pobočky na Míru a na Plešivci, prosím domluvte se přímo s knihovnicemi,
kontakty na ně jsou uvedeny na konci nabídky.
Co Vám tedy můžeme nabídnout?
CO JE TO KNIHOVNA? – návštěva oddělení pro děti s povídáním o činnosti
knihovny a také o správném zacházení s knihami, na závěr pohádka.
CESTA DO BETLÉMA – vánoční pohádkové vyprávění podle knihy D. Lhotové.
OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ – procházka zvyky a tradicemi našich předků.
VELIKONOCE – jak naši předkové slavili svátky jara.
POHÁDKOVÝ SVĚT EDUARDA PETIŠKY – Petiškova pohádka Katynka a myší
král, Krteček apod.

PEPÍK ŠEVCŮ A JEHO KAMARÁDI – svět dětství našich praprarodičů poznáme
spolu s kocourkem Mikešem. A pro předškoláčky i trocha zajímavostí o Josefu
Ladovi.
MRAVENIŠTĚ ONDŘEJE SEKORY – barevný svět hmyzí říše ze stránek
Sekorových knížek.
O VČELCE MEDULCE – chcete vědět, jak se žije ve včelím úle?
Délka programů je zhruba 30 – 45 minut podle věku a pozornosti posluchačů,
pro mladší děti je možno připravit návštěvu knihovny jen se stručným
seznámením s oddělením pro děti a hlavní část může tvořit pohádka.
POZOR! Vzhledem k otevírací době oddělení pro děti pro běžné návštěvníky
se mohou programy pro školy konat v pondělí až čtvrtek dopoledne
se začátkem nejdříve v 8.00 hodin a koncem nejpozději ve 12.00 hodin.
Prosíme, abyste si akce objednávaly se zhruba měsíčním předstihem a vždy
uváděly věk a počet dětí, které přijdou. U více než 30 dětí je lepší rozdělit
se na dvě skupiny!

KONTAKTY:
Helena Jelínková, oddělení pro děti, Horní 155, Český Krumlov
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Hana Brčáková, pobočka Mír, Český Krumlov
Tel. 380 726 119, e-mail: brcakova@knih-ck.cz

