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Paní učitelka: Bc. Turková Veronika

 Povídejte si s dětmi o knihách. Jaké se jim líbí? Jaké znají? Jaké najdete doma?
(pohádkové, encyklopedie, atlasy, detektivky). Jestli máte doma ještě leporela,
ukažte jim rozdíl mezi ním a vázanou knihou.
 Porovnejte knihy podle velikosti, šířky či jak je tlustá.
 Řekněte si, jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou (děti by již měly i vědět,
říkali jsme si o tom). Pověz rodičům, jak se má s knihou zacházet a co se s ní nedělá.
 Popovídejte si, kdo je spisovatel a kdo ilustrátor?
 Ukaž mamince nebo tátovi svoji nejoblíbenější knihu a řekni, co se ti na ní líbí? Zkus
převyprávět o čem je.
 Najdi si jakýkoliv obrázek, který se ti líbí (z časopisu, pohlednice, nějaké hry,…) a zkus
vymyslet příběh, který můžeš rodičům „přečíst“.
 Napište na papír velkým tiskacím písmem KNIHA (2x), jeden nápis rozstříhejte na
písmenka a děti složí podle vzoru. Pak zkusí nápis přepsat. Můžete si takto pohrát i se
jménem.
 Vyrob si vlastní knihu nebo leporelo. Je to zcela na tvé fantazii.
 Zahraj si pexeso (pokud doma žádné nenajdeš, vyrob si nějaké jednoduché
sám/sama).
 Hra se slovíčky - rodiče ti dají úkol:
Najdi mi věc, která začíná na písmeno L, M, K,….?
Co ještě začíná na písmeno L, M, K, S, D,….?
Které písmeno slyšíš na konci slova? (auto, míč, kniha,…)
 Vymyslíš rým na slovo : míč? (rýč, klíč,…) , čepička? (kočička, holčička,..) , liška?(šiška,
myška,..) a zkoušejte, co vás napadne.
Básnička, říkanka, apod.
Grafomotorika (grafický cvik provádějte
obyčejnou tužkou)

Čtenář
To jsme byli ještě malí,
když maminky říkávaly:
Čti, děťátko, a-be-ce!
Dnes už mámě čteme sami,
Oči letí nad stránkami
Jako vážky po řece.

- Na list papíru předkreslete zub
pilky a děti pokračují v celém
řádku
- Na druhý list papíru zkuste
horní oblouk (kopečky)

