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Školní rok 2020/2021

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.
První část nabídky 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 (nabídka akcí, které se mohou konat
na pobočce na Plešivci, je uvedena dále samostatně), kontaktujte prosím přímo
knihovnice, které obhospodařují tyto pobočky (kontakty uvedeny na konci této
nabídky).
Co Vám tedy můžeme nabídnout v prostorách oddělení pro děti, Horní 155?
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.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – návštěva ve světě pohádek Jiřího Žáčka.
(Určeno spíše pro předškolní třídy.)
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 hodin a koncem nejpozději ve 12 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!
Co Vám můžeme nabídnout v prostorách pobočky na Plešivci, Plešivec 366?
BYDLÍ S NÁMI ZVÍŘÁTKO! – seznámí děti s radostmi i starostmi spojenými
s chovem různých zvířat.
CO SE DĚJE V MRAVENIŠTI? - skutečný život mravenců v porovnání s příběhy
Ondřeje Sekory.
ČESKÉ VÁNOCE - proč si domů nosíme větvičky, a co můžeme zjistit
z rozkrojeného jablíčka? Povídání o českých vánočních zvycích a jejich významu
s několika praktickými ukázkami.
HÁDANKY A ŘÍKANKY JIŘÍHO ŽÁČKA - hravé seznámení s osobností Jiřího Žáčka
prostřednictvím hádanek a říkadel. (určeno spíše pro předškoláky a 1. třídu ZŠ).

JAK TO CHODÍ V KNIHOVNĚ - kde se berou knihy? Jak se s knížkami zachází?
Čím musí projít, než si je můžeme půjčit v knihovně, a co obnáší práce
knihovníka? Společně najdeme odpověď během seznamovací besedy. (MŠ – 3.
třída ZŠ, možno upravit podle věku dětí).
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - rok v přírodě. Co dělají zvířata a co lidé během
jednotlivých období? Jaké rostliny kvetou a plodí? Program je možné rozdělit
na čtyři samostatné besedy.
KDO TO ZPÍVÁ VE VĚTVÍCH? - program zaměřený na život volně žijících ptáků.
Podle zpěvu budeme poznávat ptáky, které potkáváme ve volné přírodě,
řekneme si, jak hnízdí, a na čem si pochutnávají. V závěru otestujeme znalosti
prostřednictvím řady hádanek.
MASOPUST, MASOPUST, AŽ VŠE SNÍME, BUDE PŮST - co je to vlastně ten
masopust, a co přijde po něm? Budeme si povídat o tradičních maškarách
i dobrém jídle, které k masopustu neodmyslitelně patří. Přečteme si veselou
popletenou pohádku i několik říkanek a na závěr si zahrajeme hru na medvěda.
MY TŘI KRÁLOVÉ - kdo byli tři mudrci, kteří navštívili Ježíška? Jaké mu přinesli
dary? Kdo jim ukázal cestu, a koho během svého putování potkali? Beseda
přiblíží závěr vánočního období.
POPLETENÉ POHÁDKY - šotek Knihovníček přes noc pomíchal pohádky ve všech
knížkách. Teď je Karkulka uvězněná v Perníkové chaloupce a vlk si brousí zuby
na sedm trpaslíků. Je na šikovných dětech, aby pohádky znovu správně
poskládaly a zajistily všem ten správný dobrý konec.
VČELÍ ŽIVOT - program dětem přiblíží fascinující svět uvnitř včelího úlu, pomůže
pochopit, kde se bere med, proč se o včelách říká, že jsou pilné, a proč se bez
nich neobejdeme. V závěru se seznámíme s některými včelařskými nástroji
a postupy. (Besedu je možné upravit i pro mladší žáky ZŠ).
Délka programů: 30 – 45 minut.

KONTAKTY:
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