Nabídka besed a knihovnických lekcí
Besedy pro MŠ
Kamil neumí lítat – pohádka o špačkovi knihomolovi směřující k rozvoji vztahu k četbě.
Kirigami – děti se prostříhají do papírového království, aby zachránily princeznu Písanku z propasti.
Knížka – beseda s knihou, která rozvíjí fantazii, číselné představy, učí barvy a hlavně rozesměje a pobaví.
Knížka pro Lucinku – seznámení dětí s děním v jejich okolí, naučit je poznávat, přiřazovat, tvořit, rozlišovat.
Kvak a Žbluňk – povídání o dvou žabácích, kteří si pomáhají a neopouštějí se v obtížných životních situacích.
Madlenka a brejličky – vyprávění o holčičce, které brýle změní pohled na svět kolem něj.
Neználek – seznámení s vymyšleným světem malých kluků a malinkých holčiček, ukázky z knihy.
Pohádky o dopravních značkách - každá pohádka je věnována jedné dopravní značce + něco na víc.
Supermáma – vyprávění o Kubíkovi, který jde poprvé do školky a má supermámu!
Teta to plete – popletené klasické pohádky.
Večerníčky – ukázka knih s tématikou večerníčka, povídání o Večerníčku.
Zakletý zámek – pohádky pro společné čtení

Besedy pro 1. stupeň ZŠ
Cyklus Mluvící zvířata (česká literatura je plná zvířecích a pohádkových postav, které promlouvají ke čtenářům):
1. Nepilův mužíček – povídání o knihách Františka Nepila.
2. Macourkoviny aneb moderní pohádky je také pohádka – povídání o moderních pohádkách a spisovateli Macourkovi.
3. Pejsek a kočička – povídání o pejskovi a kočičce a seznámení se spisovatelem K.Čapkem.
Analfabeta Negramotná – kniha nás seznámení s pojmy „analfabet“ či „negramotnost“ a proč je důležité umět číst (5.tř.).
Aprílová škola – hraní na Apríl s básničkami a plnění aprílových úkolů.
Číslicové pohádky - děti se hravou formou seznámí s číslicemi od jedné do dvaceti (1.-2.tř.).
Chobotem sem, chobotem tam – co se stane, když obživne mamutí mládě? Hravá beseda pro začínající čtenáře.
Jak se rodí knížka – jak přichází na svět kniha (hraní na autory a co se stane, než se kniha dostane do knihovny).
Jaro a velikonoce – zvyky a obyčeje, masopust, básničky, hry.
Karel IV. – beseda o nejslavnějším panovníkovi ČR (3.-5.tř.).
Kiko a tulipán – o holčičce, která přijíždí na zámek do Velkých Losin a zažívá tam spoustu dobrodružství. Beseda spojená skládáním z papíru (origami).
Kirigami – děti se prostříhají do papírového království, aby zachránily princeznu Písanku z propasti (1.-3.tř.)
Knížka – beseda s knihou, která rozvíjí fantazii, číselné představy, učí barvy a hlavně rozesměje a pobaví (1.-2.tř.)
Lichožrouti – zábavné čtení ze světa ponožkožroutů (3.-5.tř.)
Na rozcestí od štěstí/ke štěstí – každá nepěkná vlastnost je vlastně slabost – o dobrých a špatných vlastnostech s poučením (od 3.tř.)
Nebohé čarodějnice – čarodějnické procesy historickou i zábavnou formou (4.-5.tř.).
Největší poklad - povídání o největších pokladech světa podle knihy Největší poklad od A.Lobata (2.-3.tř.).
Neználek – seznámení s vymyšleným světem malých kluků a malinkých holčiček, ukázky z knihy (1.-2.tř.).
O líné babičce a O nevyřáděném dědečkovi – veselé příběhy z těchto knih spojené s vyprávěním o hrdinech (3.-5.tř.).
Pan Buřtík a pan Špejlička – lidé si mohou být podobní, ale nikdy nejsou úplně stejní… vadí tyto rozdíly? (3.tř.).
Poprvé do školy, poprvé do knihovny – první seznámení s knihovnou.
Pověsti a zkazky z Podesní (3.-5.tř.)
Případ ztracené básničky - práce s vtipnými básničkami, stavba básně, význam a použití básní (2.-4.tř.).
Rozumí koza petrželi? – vtipná úsloví a co vlastně znamenají (4.-5.tř.)
Sísa kyselá – zábavné čtení o Jeníkovi a Síse. Nic není tak, jak se zdá... (2.-3.tř.)
Teta to plete – popletené klasické pohádky (1. tř.).

Zapomenutá řemesla – nahlédnutí do řemesel našich předků + různé úkoly (3.-5.tř.).
Zima a vánoce - vánoční tradice, zimní příběhy v literatuře.
Žít nebo přežít – seznámení s autorem Uri Orlevem a povídání o Alexovi, který přežívá ve Varšavském ghettu (od 3.tř.).

Besedy 2. stupeň ZŠ
Bajky – seznámení s bajkami (Ezop, Krylov, Fontaine, Olbracht, Žáček) + kvízy, doplňovačky (6.-7. tř.).
Drogy – drogy a mládež v literatuře: Holky na vodítku; My děti ze stanice ZOO, Memento (8.-9.tř.).
Karel IV. – beseda o nejslavnějším panovníkovi ČR (6.-7.tř.).
Kytice netradičně – zábavná beseda s ukázkami z divadla Semafor (8.tř.)
Nebohé čarodějnice – čarodějnické procesy historickou i zábavnou formou (6.-8.tř.).
Pachatelé dobrých skutků – ukázky z knih M.Kratochvíla: Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci + něco na víc (6.tř.).
Rozumí koza petrželi? – vtipná úsloví a co vlastně znamenají (6.-7.tř.)
Slon v porcelánu – pravidla slušného chování aneb etiketa podle Špačka.
Strašpytlům vstup zakázán – představení literárního žánru horor a seznámení jeho hlavními představiteli formou zábavné hry (6.-8.tř.).
Šikana - pojem šikana a jak nad ní zvítězit, práce s knihou o šikaně (6.-7.tř.)
Vyznáme se v knihovně – vyhledávání knih v katalogu, rozdělení naučné literatury.
Žít nebo přežít – seznámení s autorem Uri Orlevem a povídání o Alexovi, který přežívá ve Varšavském ghettu.

Všechny besedy jsou zdarma. Konají se v Obecní knihovně Rapotín, ale ráda přijedu i za Vámi 

Je možné připravit besedy na jiná témata dle Vašich požadavků či
přepracovat podle věku dětí.
Na besedu je nutné se ohlásit alespoň 2 týdny předem.

Těším se na Vás.

Kontakt:
Knihovnice: Lenka Drechslerová
Tel.: 583 212 531
Email: knihovna@kkcrapotin.cz
Web: http://www.kkcrapotin.cz/knihovna/obecni-knihovna-rapotin

