Ponuka podujatí pre materské školy a deti
predškolského veku
Kysucká knižnica v Čadci ponúka okrem bohatého knižného fondu rozprávkových
kníh, leporiel, obrázkových encyklopédií, hier, hračiek, didaktických pomôcok a časopisov
pre najmenších čitateľov i celý rad hodnotných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí.
Podujatia sú zamerané predovšetkým na prvé stretnutia s knihou a knižnicou, rozvoj
poznávacích, rečových a komunikačných schopností detí so zameraním na obohatenie ich
citového a estetického vnímania. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť
vaším ďalším požiadavkám.
Využite našu ponuku a vyberte si z uvedeného zoznamu podujatí také, o ktoré máte
záujem. Pri výbere podujatia sa s nami skontaktujte na uvedených telefónnych číslach,
minimálne 2 týždne pred termínom konania podujatia.
Kontakt: 4334616, 0915 572 259
Zodpovedné pracovníčky: Petronela Gavenčiaková, Mgr. Miroslava Rosinová,
Marta Kučerová
Podujatia sú zamerané predovšetkým na oblasť literatúry pre deti a prostredníctvom kníh
na spoznávanie okolitého sveta, sveta prírody, ale i medziľudských vzťahov a sociálnych
väzieb mimo prostredia rodiny. Pozostávajú z besied, zážitkových čítaní, tvorivých dielní,
audiovizuálnych prezentácií, talentových súťaží a hier. Ponuka podujatí je určená
predovšetkým pre pedagógov a vychováteľov v materských školách a v materských centrách.

1. Čítanie a dramatizácia rozprávok pre najmenších. Zážitkové čítanie pre najmladších
čitateľov.
2. Svet rozprávok v detskej duši. Prežívanie rozprávkových príbehov a vytváranie kladného
vzťahu ku knihám a čítaniu.
3. Rozprávkoví hrdinovia. Svet rozprávkových hrdinov stvárnený prostredníctvom maňuškového
divadla.
4. Farebný svet rozprávok. Každá kniha ukrýva svoju farebnú dúhu v pestrých obrázkoch
a ilustráciách. Spoznávanie farieb a ich rôznych odtieňov.
5. Čítanie s fantáziu a porozumením. Doplňovanie literárnych textov vymýšľaním nových
situácií, stvárnenie príbehu pohybom, mimikou, gestikuláciou. Zapojenie detí do deja
rozprávkového príbehu.
6. Venované deťom. Rozprávanie o spisovateľoch a ilustrátoroch v tvorbe pre deti s ukážkami ich
ilustrácií a čítaním úryvkov z kníh.
7. Jedna druhej riekla. Riekanky a rečňovanky pre deti. Vtipné riekanky o zvieratách,
predmetoch, hračkách a svete okolo nás.
8. Príslovia a porekadlá. Dopĺňanie známych prísloví a poreekadiel formou hry – doplň, alebo
ukáž – šikovnosť, usilovnosť a humor sa vždy vyplatí.
9. Hádaj, kto som? Hádaj, čo som? Rozvíjanie detského myslenia a fantázie formou hádaniek.
10. Dinosaury. Dávna minulosť a vyhynuté zvieratá, ktoré nájdeme už iba v knižkách a múzeách.
11. Rekordy zvierat. Zaujímavosti zo sveta zvierat. Poznatky o všetkých, najväčších, najmenších,
najrýchlejších a najmúdrejších zvieratách na svete.
12. Vesmír očami detí. Hráme sa na slniečko, mesiac, hviezdy. Spoznávame planéty, letíme na
mesiac.
13. Adventný venček a vianočný darček. Veselé príbehy o Mikulášovi, vianočných zvykoch,
koledách a darčekoch, ale aj o obyčajnom ľudskom šťastí, ktoré nezávisí len od drahých
darčekov.

14. Unavená pani zima, prebúdzanie jari, šantivé leto a zlatá jeseň. Ročné obdobia a ich
umelecké znázornenie v rozprávkach, básničkách a pesničkách.

Mamičky, oteckovia na materskej, či rodičovskej dovolenke so svojimi malými
ratolesťami môžu navštevovať DETSKÝ KÚTIK, ktorý je súčasťou Úseku literatúry pre deti
a mládež a poskytuje bohatý fond rozmanitých hier a hračiek. Podmienkou je platný
čitateľský preukaz rodiča a aj dieťaťa.
Pre talentované deti predškolského veku, ktoré s rodičmi pravidelne navštevujú knižnicu
organizujeme každoročne rôzne súťaže a zábavné podujatia:
Rozprávkový karneval. Veselá fašiangová párty s diskotékou pre veľkých i malých návštevníkov
knižnice. (Február)
Jazýček môj, ohýbaj sa! Recitačná súťaž pre najmenších. (Marec)
Môj rozprávkový svet. Výtvarná súťaž zameraná na rozprávky a rozprávkových hrdinov. (Apríl)
O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka. Spevácka súťaž pre najmenších. (Október)

