
 
 

 

 
 

   

 
   

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve vzdělávacím programu:  
 

Oblastní workshop PV - Kniha průvodcem dětí při přechodu z MŠ do ZŠ  

 
Termín konání: 19. května 2022, 14.00 - 17.00  

 
Místo konání: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného, Nové Město na Moravě  

 
číslo programu: 22-44-24-PMK-OW-PV-01    

 
Účastníci se seznámí s možnostmi utváření vztahu dětí ke knihám v MŠ a zapojení rodičů v roli svých profesí prostřednictvím projektu 
Celé Česko čte dětem. Dále se naučí využívat knihu jako přirozeného didaktického nástroje v rámci plynulého přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 
Účastníkům budou nabídnuty zábavnější a méně stereotypní formy výuky zvyšující motivaci k učení. Získají tak a vyzkouší si rozmanité náměty, 
postupy a metodický materiál k využití knih v praxi s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Seznámí se s postupy jak hravou formou 
přiměřenou věkovým možnostem dětí a žáků podporovat a rozvíjet jejich slovní zásobu, kritické myšlení, čtenářskou gramotnost, tvořivost 
a verbální schopnosti. 

TÉMATA PROGRAMU: 

- zahájení vzdělávacího programu, představení lektorek, informace o průběhu a obsahu kurzu, vzájemné představení účastníků 

- charakteristika základních pojmů, předčtenářská gramotnost, čtenářská gramotnost, etapy vývoje čtenářské gramotnosti, roviny, účinky četby, 
předškolní věk, školní věk, Mezinárodní výzkumy PISA, PIRLS, TIMMS  

 

a) utváření vztahu dětí ke knihám v MŠ 

- ŠVP PV a klíčové kompetence dětí předškolního věku – propojení teorie a praxe 

- porozumění obrázkům, textům, symbolům – leporela, říkanky, básničky, obrázkové knihy - pohádky, příběhy, dětské časopisy, omalovánky, 
vystřihovánky (praktické ukázky, metodický materiál) 

- denní režim a rituály čtení, utváření čtenářských návyků, čtenářské koutky (konkrétní činnosti, fotodokumentace, diskuze) 

- projektové vyučování a pohádky, vymezení pojmu, plánování, hlavní cíle, ukázky výstupů projektové výuky, prožitkové učení, využívání 
přírodního prostředí (konkrétní náměty, fotodokumentace) 

- projektový týden pohádka O dvanácti měsíčkách, praktická ukázka zpracování děje do různých forem práce a aktivit s dětmi cíleně rozvíjející 
všechny vzdělávací oblasti uvedené v RVP PV 

 

b) spolupráce s rodinou v MŠ 

- čtenářské návyky spolupráce mezi rodinou a školou (vzájemné půjčení a prohlížení knih, společné diskuze a rozhovory, komentování zážitků 
a aktivit, receptivní, slovesné, literární či dramatické činnosti 

- projekt Celé Česko čte dětem – náměty a zkušenosti při praktickém propojení plánování tematických celků TVP, vlastní návštěvy rodičů v roli 
svých profesí, představení koníčků a zájmů rodin, následné možnosti návštěv a exkurzí v zaměstnání rodičů či přátel školy (ukázky plánování, 
přípravy, fotodokumentace) 

 

c) čtení s nečtenáři v 1. třídě ZŠ 

- založení čtenářského koutku ve třídě – diskuze o důležitosti/nedůležitosti koutku, vlastní zkušenosti účastníků, obsah čtenářského koutku 
(publikace, časopisy, komiksy), vhodný výběr publikací, kde je získat bez většího finančního úsilí 

- poslední slovo patří mně – metoda aktivního učení, rozvíjí kritické myšlení, aplikace na vlastní knihu dětí, ukázka, jak pracovat touto metodou 
s nečtenáři 

- čtenářská lekce: Coran, Pierre: Kde zůstal medvídek Bobík? 

- čtenářská lekce: Horáček, Petr: Nový domov pro myšku 

- metoda KATAPULT – využití na konci 1. třídy 

 

d)  dílna čtení od 3. ročníku ZŠ 
- co je dílna čtení – objasnění rozdílu mezi dílnou čtení a čtenářskou lekcí, funkčnost, organizace, pravidla, průběh dílny čtení, kladení otázek 

 



 
 

 

 

  

Doporučeno:  pedagogům MŠ, pedagogům 1. 
stupně ZŠ  

                Lektor:  Mgr. Soňa Šikolová, 
Mgr. Lucie Topinková  

Poplatek:  0 Kč   

Hodinová dotace:  4 h   

 
 

 

On-line přihlášení: ZDE  

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

Mgr. Jana Rösslerová 
garant programu 

jana.rosslerova@npi.cz 
775 571 626 

 

https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=92130
mailto:jana.rosslerova@npi.cz

