PŘÍLOHY
Příloha 1
Domény pregramotnosti (podle Anne van Kleeck, 1998) (In Zápotočná, 2001, s. 300
– 301)
1. KONTEXTOVÝ PROCESOR
(poznávání a chápání kontextu čtení)
Schopnosti, dovednosti, vědomosti, kompetence
•

poznávání světa, vědomosti o světě

•

vývoj souvislého vyjadřování

•

vnímání syntaxe psané řeči (gramatika příběhů, schémata, struktury textů)

•

schopnosti a vědomosti, které poskytují dítěti kontextový rámec pro porozumění
čtených textů a jejich interpretování (i v budoucnosti) – „čtení mezi řádky“ – tj.:

•

chápání souvislostí obsahů textů s reálným světem

•

dosavadními poznatky a zkušenostmi s ním; chápání příčin, následků,
souvislostí

•

uvědomění si autonomnosti obsahů textů, jejich permanentní existenci mimo
reálného času – konstantnost

•

smysl pro fiktivnost a symboliku

•

závislost uvedeného na žánrových specifikách

•

knižní konvence – že knihy se čtou a nejsou určené k manipulaci, mají autora,
ilustrátora, bývají někomu věnované apod.

Způsoby rozvíjení příslušných schopností (příklady situací a aktivit)
Při čtení jsou důležité dialogy dospělého (s dítětem nebo skupinou dětí)
o přečteném, otázky – odpovědi, rekapitulování obsahu, vyvozování, usuzování,
hodnocení, identifikování podobností s předešlým čtením – souvislosti s reálným
světem, předvídání – co bude následovat, souhrn faktických informací, poznatků,
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definování – vysvětlování. Z tohoto hlediska je důležité čtení žánrově rozličných textů
a literatury.
2. VÝZNAMOVÝ PROCESOR
(rozvoj slovní zásoby)
Schopnosti, dovednosti, vědomosti a kompetence
•

rozvoj slovní zásoby

•

poznávání slovních druhů (objektů, dějů, činností, vlastností)

•

poznávání a chápání slov souvisejících s psanou kulturou – relevantních ve
vztahu k ní („printrelated vocabulary“) – slova jako: kniha, strana, příběh, číst,
slovo, velká písmena, abeceda, obsah, kapitola, nadpis

•

poznávání formálních vlastností slov – relevantních z hlediska psané řeči –
délka, obtížnost

•

uvědomění si slova v textu – jeho grafické podoby

Způsoby rozvíjení příslušných schopností (příklady situací a aktivit)
•

čtení – popisy objektů, výklady

•

rozhovory – definování, vysvětlování významu slov, opozita, synonyma

•

komentování – co děláme, co se chystáme dělat – „Který příběh si přečteme?“
„Podíváme se do obsahu…pohledáme…“

•

opakování těžkých slov – ukazování prstem (příprava na separování významové
a formální roviny jazyka, tj. významu slov od jejich zvukové a grafické podoby)

FONOLOGICKÝ PROCESOR

ORTOGRAFICKÝ PROCESOR

Uvědomění si vztahů a souvislostí mezi zvukovou podobou řeči a jejím grafickým
ekvivalentem – postupné objevování a osvojování si pravidel transkripce
Schopnosti, dovednosti, vědomosti a kompetence
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•

cit pro zvukovou stavbu jazyka –

•

objevování a znalost konvencí

tzv. prozódii (intonace, přízvuk,

tisku (směr, orientace, začátek –

rytmus hovořené a psané řeči

konec, grafická úprava textu,

apod.)

kapitoly, hranice slov apod.)
znalost písmen – tvarů (velké –

•

segmentace – analýza

•

rozlišování slov ve větách

•

analýza slova na sublexikální

•

interpunkční znaménka

části – vstup do fonologické

•

důležitost pořadí znaků, jako

•

malé)

konstantnosti

struktury slova
-

identifikace rýmů

-

morfém

-

analýza slabik

-

fonematická analýza

•

pravidla ortografie

Způsoby rozvíjení příslušných schopností (příklady situací a aktivit)
•

hry

se

slovy

–

zaměňování,

•

účast na čtení – blízká přítomnost,

počítání slov

možnost sledovat čtoucího i text

•

básničky, rýmovánky, veršovánky

(velké knihy)

•

písně

–

vytleskávání

rytmu,

•

diktování

slabikování
•

•

ohýbání slov – běžné, ale i hry –

•

ukazování prstem

přesmyčky, skládanky, jazykolamy

•

ukazování písmen

apod.

•

opisování slov

poslouchání a identifikování hlásek
– počátečních, koncových, počítání
hlásek, přirovnávání ke zvukům
přírody apod.

•

přítomnost při psaní – za hlasitého

fonematická analýza a syntéza

1-3

Příloha 2
Rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí ve vztahu k rozvoji předčtenářských
dovedností
Příloha je součástí metodických materiálů, které mám připravené pro Edukativně
stimulační skupiny pro děti předškolního věku. Čerpala jsem z publikací Bednářové
a Šmardové.
Tuto přílohu jsem zařadila, protože pro zvládání trivia je důležitá dostatečná
úroveň rozumových schopností a rovnoměrnost vývoje v oblastech zrakového
a sluchového vnímání, vizuomotoriky a grafomotoriky, vnímání prostoru, vnímání času
a základních matematických představách. Děti sice zatím nečtou, využívají nás
dospělých, ale přesto je třeba, aby měly rozvinuté schopnosti v oblasti řeči, zrakového
a sluchového vnímání, paměti, aby mohly např. komunikovat se svým okolím, předvídat
z obrázků, vnímat předčítaný text, odpovídat a později klást otázky atd.
S rozvojem řeči a jazykovými schopnostmi je úzce spojeno i sluchové vnímání.
Zrak a sluch mají nezastupitelný význam při vytváření aktivní a pasivní slovní zásoby,
při osvojování správné výslovnosti. Pro rozvoj dovedností v pozdějším věku dítěte je
velkou výhodou, že se dítě již od předškolního věku učí pozorně vnímat sluchové
vjemy a soustředit se na mluvené slovo. Rozvinuté sluchové vnímání je důležité pro
vytváření dovednosti číst a psát.
Při činnostech nabízených dětem se zaměřujeme na cvičení, která rozvíjejí
vnímání a zpracování sluchových vjemů, tzn. paměť, sluchovou pozornost,
diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, vnímání rytmu a melodie řeči.
Záměrné

naslouchání,

zvyšování

sluchové

pozornosti

podporujeme

posloucháním pohádek a příběhů. Dalšími činnostmi je poznávání zvuků, poslouchání
ticha, poznávání odkud zvuk přichází. Tyto činnosti rozvíjejí i sluchovou diferenciaci.
Pro rozvoj čtení a psaní je velmi důležitá sluchová analýza a syntéza. Pokud je
slabena tato oblast, bývá u dětí při nástupu do školy častou příčinou čtenářských obtíží,
ale i správně a bez chyb psát. Vedeme děti k rozlišování jednotlivých slov v řeči,
slabik, hlásek, ale ke skládání hlásek ve slova. Nabízíme dětem činnosti k určování
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počtu slabik – vytleskávání, vyťukávání, vydupávání atd., k třídění slov podle počtu
slabik – kdy např. dítě u slova nakresleného na obrázku určí počet slabik a podle jejich
počtu přiřazuje obrázky pod kartičky s odpovídajícím počtem teček. Mimo
vytleskávání nabízíme dětem jako cvičení pro uvědomování si slabičné struktury slova
rozpočítadla. Hledání rýmů, je založeno na schopnosti analyzovat poslední slabiky ve
slově, sledovat rytmus slova. Děti mohou v jednoduchých říkadlech rýmy vyhledávat,
ale později je i samy tvořit.
Pro osvojení dovednosti číst, potřebují děti také uvědomovat si a dobře rozlišovat
postavení hlásek ve slabice, ve slově. Musí si uvědomit, která hláska je první ve slově,
uprostřed slova a na konci. Je třeba rozvinou schopnost rozlišovat zvukově podobné
hlásky, měkké a tvrdé slabiky, dlouhé a krátké samohlásky. Sluchovou diferenciaci
podporujeme nejprve v soustředění na rozlišení různých zvuků, slov v běžné řeči,
později i slabik, které samy o sobě význam nemají. Děti by měly poznat rozdíl např.
u slov kos – koš, myš – míč, sedí – cedí atd. Pokud dítě nerozlišuje sluchově tato slova,
povídáme si o významech těchto slov, tvoříme věty a vedeme dítě k pochopení rozdílu
mezi zvuky.
Čtenářské a předčtenářské dovednosti významně ovlivňuje také úroveň
zrakového vnímání. Činnosti na rozvoj zrakového vnímání můžeme rozdělit do
několika dílčích oblastí: vnímání barev, zraková diferenciace, zraková analýza
a syntéza, paměť a záměrné vedení pohybů očí po řádku. Tyto oblasti se vzájemně
prolínají, nabízené činnosti rozvíjejí více oblastí najednou. Dítě by mělo rozlišovat
základní i odvozené barvy. Nabízíme činnosti, kdy úkolem dítěte je určit barvu, kreslit
určitou barvou.
K rozvoji zrakové diferenciace využíváme obrázky a často pracovní listy, kdy se
zaměřujeme na rozlišení:
•

detailu

•

horno-dolního postavení

•

pravo-levého postavení.
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S dítětem pracujeme tak, aby úkoly na sebe navazovaly, aby dovednosti procvičovaly,
prohlubovaly a automatizovaly.
Nabízíme činnosti, kdy má dítě za úkol např. odhalit změnu na kamarádovi, ve
třídě. Hledat obrázky, které se liší horno-dolním nebo pravo-levým postavením. Na
velkém obrázku dítě vyhledává předměty, další možností je vyhledávání shodného
obrázku a vykreslování stejnou barvou. Další možností je přiřazování shodného
obrázku s různými odlišnostmi ve směru a uspořádání.
Při zdokonalování zrakové paměti je nerozšířenější hrou Pexeso a Kimova hra.
Tyto hry jsou u dětí oblíbené. U Kimovy hry je třeba čas pro zapamatování upravovat
podle soustředění dětí.
Další oblastí, kterou je třeba se zaměřit je zraková analýza a syntéza. Jde
o schopnost vnímat celek, jeho jednotlivé části a vztahy mezi nimi, složit části v celek.
Oblíbenou hrou jsou různé skládanky, puzzle, rozstříhané obrázky, skládání
geometrických tvarů, skládání obrazců – tangramů (sada geometrických tvarů
a předloha na skládání obrazce). Nejprve nabízíme dětem skládání jednodušších tvarů,
pokud děti zvládají činnost, nabízíme variantu složitější, z více části, obtížnější
předlohy. K rozvoji zrakové analýzy slouží i pracovní listy, kdy např. první obrázek
v řadě je úplný a dalším obrázkům něco chybí a úkolem dětí je dokreslit chybějící části.
Další oblastí, na kterou je třeba se při rozvíjení předčtenářských dovedností
zaměřit je prostorová orientace. Problémy se zvládáním prostorové a zejména
pravolevé orientace, se může při čtení negativně projevit. Může docházet ke statickým
inverzím, kdy dítě může zaměňovat písmena např. d – b – p, nebo k inverzím
kinetickým, kdy se dítě neorientuje zleva doprava a dochází tak k záměnám např. dal
– lad. Pokud má dítě problémy v této oblasti, hůře se mu bude orientovat v delším
souvislém textu.
Představy o prostoru zahrnují vnímání prostoru vymezené třemi osami:
•

horno – dolní,

•

předo – zadní,
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•

pravo – levou,

ale i další pojmy:
•

předložkové vazby (na, do, v, před, za, pod, nad, mezi, vedle),

•

první, poslední, uprostřed, prostřední, předposlední, hned před, hned za.

Patří sem také zapamatování si vzdálenosti, porovnávání velikostí objektů, vnímání
části a celku i jejich vzájemný poměr.
Pojmy týkající se prostorové orientace si dítě osvojuje postupně. Nejdříve chápe
a později zařadí do aktivní slovní zásoby pojmy nahoře – dole, později přidává pojmy
vpředu – vzadu a okolo pátého roku pojmy vpravo – vlevo. V nabídce činností se proto
objevují nejprve jednodušší pojmy – nahoře, dole. Využíváme tělesného schématu. Při
prohlížení obrázkových knížek chceme po dítěti, aby určilo, co je na obrázku dole,
nahoře, uprostřed, vpravo, vlevo apod.
U předškolního dítěte se lateralita vyhraňuje postupně, zhruba mezi 5. - 7.
rokem. Pro rozvoj čtení je třeba, aby dítě zvládalo pravo-levou orientaci i prostorovou.
Důležité také je, aby si dítě fixovalo oční pohyb při čtení zleva doprava, řádky odshora
dolů, pro rozvíjení těchto schopností využíváme často pracovní listy, kdy je úkolem dětí
najít shodný – lišící se obrázek. V praxi se mi velice osvědčila činnost, kterou jsme si
pojmenovali „kdo se dívá z okna“, kde děti na můj pokyn umísťují obrázek do plochy
rozdělené na 3x3 okna, činnost má několik obměn. Zde bych zmínila, že je vhodné při
předčítání dětem ukázat, odkud začínáme text číst. Prstem jedeme po řádcích, aby si
děti fixovaly oční pohyb zleva doprava.
S rozvojem

schopností

a

dovedností,

které

jsem

zmínila,

rozvíjíme

u předškolních dětí hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku a vizuomotoriku.
Našim cílem v činnostech zaměřených na jemnou motoriku a grafomotoriku
není pouze rozvoj zmíněných oblastí, ale procvičujeme i další schopnosti – řeč, zrakové
vnímání, orientaci v prostoru. Nabídka her, při kterých děti manipulují s předměty,
významně přispívá k vyhraňování laterality. Cvičení grafomotoriky začínáme
uvolňovacími cviky, následují průpravné cviky
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grafomotorických schopností.

Připravujeme tím dítě na zvládnutí prvků psaní, rozvíjíme koordinaci ruky a zraku. Což
je důležité i pro čtení. U dětí pěstujeme již od předškolního věku „správné hygienické
návyky“ (Bednářová, Šmardová, 2007).
Učitel musí mít vždy na zřeteli, že uvedené oblasti od sebe nelze oddělovat,
vzájemně se podmiňují, podněcují a prolínají. Jedna činnost přesahuje do více oblastí
a rozvíjí tak více schopností současně.
Důležitou roli při rozvíjení oblastí, které jsem popsala, sehrává i výběr vhodných
didaktických materiálů. Řadíme mezi ně dětské hračky, které děti vedou k rozlišování
barev, tvarů, různé skládanky obrázků ze dvou a více částí, pracovní listy a dětské
časopisy a knihy, ale i didakticky zpracovaný software. Vše by mělo být uspořádáno
tak, aby mělo dítě volný přístup k nabízeným materiálům. V naší mateřské škole se
osvědčilo vytvoření tematicky zaměřených koutků. Z rozhovorů s kolegyněmi vím, že
i v jejich mateřských školách fungují čtenářské koutky, výtvarné, divadelní atd.
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Příloha 4
Podrobnější popis a schéma pětilístku
1. První řádek - jednoslovný popis námětu – téma (obvykle podstatné jméno).
2. Druhý řádek - tvoří dvě přídavná jména, která vystihují podstatné vlastnosti
vztahující se k námětu). Dětem pokládám otázku: „Jaký je námět?“
3. Třetí řádek - děj nebo činnost námětu je vyjádřen třemi slovesy. Dětem
pokládám otázky: „Co námět dělá? Co se s ním děje.“
4. Čtvrtý řádek - věta o čtyřech slovech, vztahující se k námětu.
5. Pátý řádek – jednoslovné synonymum, asociace. Rekapituluje podstatu námětu.
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Příloha 5
1. příběh – Jak sestrojili bednolet
Cíle pro dítě
•

vnímá předčítaný text

•

během předčítání předvídá, co může následovat

•

porovnává slyšené slovo s dosavadními vědomostmi a zkušenostmi

•

uvědomuje si, že kniha je zdrojem informací

Materiálně didaktické prostředky
•

kniha Cestujeme po světě (Ivanka Melounová)

•

globus, Atlas světa, mapa světa, slepá mapa světa s hranicemi zemí (pro hledání
na mapách – hledání České republiky a míst kam by chtěly děti letět; hledání
a zakreslování zemí na slepé mapě)

•

psací a kreslící potřeby, výkresy různých velikostí, kartonové krabice (pro
kreslení, malování nebo výrobu bednoletu dle fantazie dětí)

EVOKACE
Představení knihy: obálka knihy, přečtení jména autora, ilustrátora, názvu knihy
– předvídání – o čem by kniha mohla být. Ukázka upraveného textu – předvídání – kdo
budou hlavní hrdinové, jak se mohou jmenovat, co asi mají v plánu.
UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU
Předčítání textu – využití metody: řízené čtení
Dětem se někdy stávají neuvěřitelné příhody. Už se vám někdy poštěstilo objet
zeměkouli? Navíc v kouzelné létají bedně? Jestli vás takové dobrodružství láká, připojte
se k Vašíkovi a Tadeáškovi. Nastupte do jejich zázračného bednoletu, nastartujte
fantazii a vzhůru na čtenářskou a poznávací cestu!
Otázky k úvodní části textu
Jak se jmenují kluci z příběhu?
Co je to – bednolet?
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Jak asi může bednolet vypadat a proč dostal tohle jméno? Jak jinak by se tento dopravní
prostředek mohl jmenovat?
Co myslíte, proč si kluci bednolet vyrobili a na co ho mohli potřebovat?
Otázka č. 1 pro strukturované interview:
Co je to – bednolet?
Otázka č. 2 pro strukturované interview:
Co myslíte, proč si kluci bednolet vyrobili a na co ho mohli potřebovat?

Kluci Vašík a Tadeášek chodí do první třídy. Kluci jsou poprvé bez maminky a bez
tatínka na víkend u dědečka a babičky na venkově. Těší se, co všechno spolu zažijí.
Během letních prázdnin prozkoumali celou vesnici a její okolí. Krajina je tady moc
hezká. Potok se klikatí mezi loukami, na kterých se pasou strakaté krávy. Viděli dokonce
utíkat zajíce. U rybníka na návsi zase pozorovali o prázdninách kapry a pulce. Pořád
měli na co koukat.
Otázky k přečtené části textu
Kdy a kde byli kluci poprvé bez maminky a tatínka?
Co kluci dělali a co všechno viděli?
Otázka č. 3 pro strukturované interview:
Co kluci dělali a co všechno viděli?

Dnes je to ale jiné. Končí listopad, sníh zatím nenapadl a do Vánoc je ještě spousta
času. Kluci se nudí, nemůžou jít sáňkovat ani bruslit. Pomáhat babičce s cukrovím se
jim moc nechce. V tom si kluci všimli, že si dědeček obléká teplý kabát a někam se
chystá. Vašík a Tadeášek sledují dědečka až do kůlny. Pro co asi dědeček jde? Kluci
našlapují potichu, aby je nebylo vůbec slyšet. Dědeček něco bere z bedny, dává košíku
a odchází. Šeptem se domluvili, že to musí prozkoumat. Pod kůlnou našli prázdnou
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starou bednu od brambor, a tak se rozhodli, že když už v ní brambory nejsou, něco z ní
vyrobí. Nejlépe letadlo, to se hodí vždycky, i teď v zimě.
Otázky k přečtené části textu
Co je dnes jiné?
Co se kluci rozhodli udělat a co je k tomu vedlo?
Otázka č. 4 pro strukturované interview:
Co se kluci rozhodli udělat a co myslíte, že je k tomu vedlo?
Dědeček jim dal krabičku plnou hřebíků, drát, kladívko, asi sedm prkýnek a volant od
traktoru. Kluci ještě našli velkou plechovku, kousek roury a starou klidu od dveří.
Uprostřed kůlny se potom pustili do díla. Přitloukli prkýnka k bedně tak, aby to
vypadalo jako křídla. Několik hřebíků sice ohnuli a párkrát se bolestivě praštili, ale
nakonec dřevo pevně drželo. Přidrátovali také volant, kliku a rouru.
Protože jim děda řekl, že výkon každého motoru udávají koňské síly, nastrkali do
plechovky všechny figurky koníčků, které mezi svými hračkami našli. Jejich superbedna
tak získala sílu pěti koní. Vodovkami pak přimalovali na přední stěnu svého letadla
všelijaká kolečka a páčky. Ke klice letadla krasopisně připsali: VČERA, DNES
A ZÍTRA. Bednolet tak bude moci létat nejen v dnešním čase, ale také do minulosti
a budoucnosti.
Otázky k přečtené části textu
Co dal dědeček klukům a proč?
Co ještě kluci našli a hodilo se jim to? K čemu?
Otázka č. 5 pro strukturované interview:
Co dal dědeček klukům a proč?
Otázka č. 6 pro strukturované interview:
Co ještě kluci našli a k čemu se jim to asi mohlo hodit?
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Když se zálibně dívali na výsledek své práce, prohlásil Vašík spokojeně: „To je fakt dost
dobré.“ S takovýmhle strojem mohou cestovat třeba až na konec světa i jinam. Umínili
si, že podniknou výpravu kolem celé zeměkoule. Mohli by nakouknout na místa,
o kterých slyšeli vyprávět nebo která si prohlíželi v knížkách. Cestování je vždycky
zajímavé. A začnou klidně hned zítra. Aspoň jim čas do Vánoc rychleji uteče a třeba se
dozví, jak slaví Vánoce v jiných zemích.
Otázky k závěrečné části textu
Jak to, že kluci můžou s bednoletem létat?
Co myslíte, kam asi kluci poletí a proč?
Otázka č.7 pro strukturované interview:
Jak to, že kluci můžou s bednoletem létat?
Otázka č. 8 pro strukturované interview:
Co myslíte, kam asi kluci poletí a proč?
REFLEXE
Jak si Vy děti představujete svůj bednolet, dokázaly byste ho nakreslit nebo
dokonce vyrobit? Napadá Vás něco, čím by se dal ještě vylepšit? A pojmenovaly byste
stroj stejně jako kluci nebo vymyslíte jiný název? A kam byste si chtěly zaletět Vy?
(Prostor

pro

děti

na

kresbu,

výrobu

a porovnávání v mapách.)
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bednoletu,

prohlížení,

hledání

Příloha 6
2. příběh – Cesta k severnímu polárnímu kruhu
Cíle pro dítě:
•

vnímá předčítaný text

•

během předčítání předvídá následný děj

•

vnímá nové informace a porovnává s tím, co zná

•

zapojuje vlastní fantazii

•

naslouchá, diskutuje

Materiálně didaktické prostředky
•

kniha Cestujeme po světě (autor Ivanka Melounová),

•

kniha Velká encyklopedie zeměpisu, dětská nástěnná mapa, slepá mapa světa,
obrázky zvířat, balící papír, psací potřeby, lepidlo, nůžky (na výrobu
myšlenkové mapy, dolepování do slepé mapy)

EVOKACE
Prohlížení mapy světa s vytýčenou trasou. Porovnávání nástěnné mapy se slepou
mapou a hledání označených míst, které již Vašík a Tadeášek ve svém bednoletu
navštívili. Ukázka ilustrace v knize k vybranému příběhu – předvídání – kde asi kluci
přistanou, o čem by příběh asi mohl být.
Na cestě k severnímu polární kruhu, se Vašík s Tadeáškem rozhodli přistát na Islandu
a pak pokračovat do Grónska, protože se dozvěděli, že tam bydlí děda Mráz.
Myšlenková mapa: Co všechno víme o Islandu a co se ještě chceme dozvědět.
Práce s myšlenkovou mapou: z nabízených obrázků si děti vybírají ty, o kterých si
myslí, že se pojí s Islandem a dolepují je na balící papír, v jehož středu je obrys
a název ostrova Island. Pod obrázky je popis velkými tiskacími písmeny, dítě tak může
volit, zda obrázek nalepí, opíše text pod obrázkem nebo obrázek nakreslí. Děti třídí,
rozhodují se, co patří k tématu a co nikoli. Ve fázi evokace zapisuji do myšlenkové
mapy nápady, výrazy dětí. Nápady nehodnotím, pouze zaznamenávám (blíže popisuji
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tuto metodu v podkapitole 5.3.2). K vytvořené myšlenkové mapě se vracíme ve fázi
reflexe a využíváme ji ke shrnutí informací. Děti si ověřují původní nápady.
Nabízené obrázky jsou z velké části z knih uvedených v materiálně didaktických
prostředcích, případně z internetových zdrojů.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU
Předčítání textu s využitím metody: čtení s předvídáním
1. část textu
Kluci byli na cestě sotva chvilinku, když se ocitli v husté mlze. Bednolet řídili jen podle
přístrojů namalovaných na jeho palubní desce. Pak se mlha rozpustila a oni pod sebou
spatřili bílou pláň. Vypadala nekonečná. Vtom si všimli malé vesničky zaváté stříbrným
sněhem. Celá se třpytila jako posypaná diamanty. Superbedna se snesla k zemi, přímo
doprostřed návsi. Kluci se vydali na výzvědy. Křup, křup, křup, křupal jim sníh pod
nohama. Byla ukrutná zima. Snad třicet stupňů pod nulou. Nejvyšší čas se někde ohřát.
Dveře jednoho dřevěného domku jako by říkaly: „Pojďte dál.“ Zaklepali a vstoupili do
teplého pokoje.
Otázky k textu
Kde se Vašík s Tadeáškem asi ocitli a co viděli? Co myslíte, ke komu vešli do teplého
pokoje?
Otázka č.1 pro strukturované interview:
Kde se Vašík s Tadeáškem asi ocitli a co viděli?
2. část textu
„To je nádherný stroj!“ vyhrkl na ně asi osmiletý kluk Ole. Pozoroval jejich přistání
z okna. „Na co lítá?“ vyzvídal.
„Na naši fantazii. Stačí zavřít oči a představit si, kde chceme být,“ vysvětloval Tedík.
„No to je senzace. Takové šikuly u nás na ostrově potřebujeme. Nechcete tu zůstat?“
navrhoval Ole.
„Ba ne. Doma je doma. Nám vždycky stačí jen krátký výlet,“ odvětil Vašík.
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„Teď bys nám ale mohl ukázat, co tu máte zajímavého.“
Otázky k textu:
Kdo kluky pozoroval z okna a co si o nich myslel? Co myslíte, že mohl Ole Vašíkovi
a Tadeáškovi ukázat?
Otázka č. 2 pro strukturované interview:
Kdo kluky pozoroval z okna a co si o nich myslel?
Otázka č. 3 pro strukturované interview:
Co myslíte, že mohl Ole Vašíkovi a Tadeáškovi ukázat?
3. část textu
A tak Ole kluky vzal na projížďku psím spřežením až k mohutnému gejzíru.
S obrovskou silou, jako vodotrysk, vrhal horkou vodu k obloze. Zajímavé byly i žhavé
bublající sopky. Na Islandu jich je opravdu hodně. Stejně jako vodopádů a ledovců.
Otázky k předčítanému textu
Co myslíte, jak se kluci cítili, když je vezlo psí spřežení a chtěli byste se také svézt? Jak
se kluci asi cítili u vodopádů a v blízkosti sopek? Co si představíte, když se řekne
„sopka“? Mohli Tadeášek s Vašíkem v blízkosti sopky něco slyšet nebo cítit a co?
A v blízkosti vodopádů?
Otázka č. 4 pro strukturované interview:
Co myslíte, jak se kluci cítili, když je vezlo psí spřežení a chtěli byste se také svézt?
Otázka č. 5 pro strukturované interview:
Co si představíte, když se řekne sopka?
Otázka č. 6 pro strukturované interview:
Mohli Tadeášek s Vašíkem v blízkosti sopky něco slyšet nebo cítit a co?
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Využití obrázků rozfázovaná činnost sopky (klidná, výbuch), děti mají za úkol seřadit
rozstříhané fáze podle svého uvážení (ve dvojici, trojici, záleží na jejich uvážení), děti
se ve svých skupinkách posunují k další skupině, porovnávají seřazení fází.
Kresba schématu sopky do myšlenkové mapy (tvořím před dětmi), krátká ukázka
výbuchu sopky s výkladem vhodným pro děti předškolního věku (experiment)1.
4. část textu
Stojí tu také největší ledový hotel na světě. Musí se pořád dostavovat, protože
neustále odtává. Uvnitř si kluci prohlédli výstavu ledových soch, ledové postele, stoly
a křesla. Když seděli na jednom z nich, se sobí kůží pod zadečky, ani neměli chuť na
vychlazenou limonádu, kterou Ole objednal. Zimy a ledu si dnes užili dost.
Otázky k předčítané části
Viděli Tadeášek s Vašíkem něco opravdu zajímavého a proč je to zaujalo? Jak to asi
v takovém ledovém hotelu může vypadat? Jak byste se asi cítili Vy, kdyby Vás Ole
pozval místo kluků?
Otázka č. 7 pro strukturované interview:
Jak to asi v takovém ledovém hotelu může vypadat?
Otázka č. 8 pro strukturované interview:
Jak byste se asi cítili Vy, kdyby Vás Ole pozval místo kluků?
REFLEXE
Myšlenková mapa – dozvěděli jsme se nové informace? Myslíte si, že ještě najdete
obrázky, které jste nepřilepily na myšlenkovou mapu a slyšely jste o nich v příběhu?

1

Experiment: valící se „láva“ ze sopky (děti obalí malou skleničku plastelínou a vytvoří sopku,

do skleničky učitelka nasype kypřící prášek do pečiva a nalévá na něj teplý ocet, dochází
k chemické reakci, vznikají bubliny a „bublající láva vytéká z kráteru“ a stéká do údolí)
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Děti dolepují na myšlenkovou mapu, učitelka doplňuje mapu o nové informace, které jí
děti sdělují na základě poslechu.
Na závěr děti porovnávaly, nakolik se jejich představy lišily nebo naopak souvisely
s původním textem, názvem pohádky, příběhu atd.

Pětilístek vytvořený dětmi po experimentu
SOPKA
vybuchující bublající
kouří bouří chrlí
nakonec bude zase spát
děravej kopeček
Třebaže je Island zemí zajímavou a tolik odlišnou od okolního světa, táhlo to kluky
dál. Nastartovali bednolet a letěli dál. V cukuletu byli v Grónsku. Jak asi slaví Vánoce
na ostrově, kde je taková zima. (propojení s následujícím přistáním bednoletu
v Grónsku, malované čtení).
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Příloha 7
Vánoční pohádka o sněhových vločkách
Cíle pro dítě:
•

naslouchá a vnímá předčítaný text

•

předvídá děj následující

•

zapojuje vlastní fantazii

•

zapojuje se do diskuse, komunikuje

Materiálně didaktické prostředky
•

kniha Vánoční pohádky (autor Zuzana Pospíšilová), výkresy s obrysy sněhových
vloček, nůžky, hedvábný papír, bílá peříčka

3. příběh – Vánoční pohádka o sněhových vločkách
EVOKACE
Prohlížení ilustrací k uvedené pohádce, obrysů sněhových vloček na papíru
– předvídání – o čem bude babička před usnutím asi číst, kde se bude asi odehrávat děj.
UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU
Předčítání textu s využitím metody: řízené čtení a čtení s předvídáním
1. část textu
Zima už opravdu začala. Za dveřmi nedočkavě postávaly Vánoce, a proto se vločky
uprostřed velkého sněhového mraku rozpočítávaly, která vyletí ven první, která druhá
a která poslední.
Otázky k přečtené části textu:
Co myslíte, o čem asi bude pohádka? Kde a kdy se děj odehrává? Co to je rozpočítadlo
a znáte nějaké?
Otázka č. 1 pro strukturované interview:
Kde a kdy se děj pohádky může odehrávat?
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2. část textu
„Když se zima blíží,
vločky k zemi míří.
První půjde za vrata
ta a ta a ta a ta!“
Mezitím si společně hrály na honěnou a nahlas se u toho chichotaly.
Jediná Krystalka stála smutně opodál. Bála se, že bude muset ven mezi prvními. To se jí
opravdu nechtělo, i když měla to štěstí, že přišla na řadu zrovna o vánočních svátcích.
Tehdy je na světě opravdu hezky, lidé jsou na sebe hodní a děti mají více času hrát si ve
sněhu.
Otázky k přečtenému textu:
Zaznělo v ukázce už nějaké jméno? Ano? A komu patřilo? Co myslíte, proč se vločka
jmenovala zrovna Krystalka? Myslíte, že bude celá pohádka o Krystalce nebo se objeví
další vločky? Dokázali byste vymyslet jiná jména pro vločky a dokážete vysvětlit proč
jste ji tak pojmenovaly?
Otázka č. 2 pro strukturované interview:
Co myslíte, proč se vločka jmenovala zrovna Krystalka?
3. část textu
„Co tu smutníš a nehraješ si s námi?“ zeptala s překvapeně Ledulka.
„Když já nechci dolů na zem. Nechci jen žuchnout na jednu hromadu a ležet bez hnutí
celou zimu, než roztaju a budu se moci vypařit zpátky do nebes!“ stěžovala si Krystalka.
„Ale s tím nic nenaděláš! Já už se náhodou dolů moc těším.“
„Ale já ne!“ trvala na svém Krystalka.
Ledulka jen pokrčila rameny a odcupitala za ostatními vločkami.
A vtom to přišlo! Krystalka dostala nápad.
Otázky k přečtenému textu:
S kým mluvila Ledulka? Jak se cítila Krystalka a proč? Jaký dostala Krystalka nápad,
co myslíte?
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Otázka č. 3 pro strukturované interview:
Jak se cítila Krystalka a proč?
Otázka č. 4 pro strukturované interview:
Jaký dostala Krystalka nápad, co myslíte?
4. část textu
Odběhla do komory a během chvilky si ušila krásnou krajkovou sukničku a vyrobila
krajkové paraplíčko. Když se s úsměvem vrátila mezi ostatní, začaly se jí některé vločky
posmívat, ale jiné jen tiše záviděly.
„Co to máš? To je nová móda?“ popichovala ji Bělina a smála se, až se za břicho
popadala.
„Jen se nesměj! Vy ostatní na zem žuchnete jako kuličky, ale já si lehounce poletím!
Vítr mě bude nadnášet,“ vysvětlovala Krystalka.
Otázky k přečtenému textu:
Co myslíte, jak si asi Krystalka představuje, že bude padat? Podaří se jí to a proč?
Otázka č. 5 pro strukturované interview:
Co myslíte, jak si asi Krystalka představuje, že bude padat?
Otázka č. 6 pro strukturované interview:
Podaří se padat Krystalce podle svých představ a proč asi?
5.

část textu

Najednou se ozvalo ledové zaťukání na dvířka sněhového mraku. Vločky rázem ztichly.
„Vánoce jsou tu!“ špitla některá z nich do ticha.
Vločky se začaly řadit do zástupu podle toho, jak se prve rozpočítaly. Bělina ale
vykřikla: „Nechte letět první tu parádnici, ať se zasmějeme!“
Krystalka neprotestovala. Jakmile se otevřela dvířka, načechrala si sukýnku, roztáhla
paraplíčko, lehce se odrazila a letěla. Chvíli se vznášela nalevo, chvíli napravo, ale
hlavní bylo, že se vznášela úplně lehoučce.
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Ostatní vločky na to zíraly, divže z otevřených dveří předčasně nevypadly.
„To je toho!“ zabručela Bělina. „To dokážu i bez fintění!“ a vyskočila ven. Jenže
dopadla jako vždycky. Rychle a přímo! Dole se rozplácla na chodníku, zatímco
Krystalka si stále ještě plula vzduchem a náramně si svůj let užívala. Když se blížila
k zemi, natáhla jednu nožku a dopadla lehounce na špičku.
„Viděly jste to?“ ptaly se udivené vločky. Teprve teď začal pořádný závod.
Otázky k předčítanému textu:
Co se stalo, když se ozvalo zaťukání na mrak? Jaký závod asi začal, co myslíte, že se
stane teď?
Otázka č. 7 pro strukturované interview:
Co myslíte, jaký závod asi začal?
6. závěrečná část textu
Všechny si chtěly honem ušít sukýnku a paraplíčko, jaké měla Krystalka.
A právě tehdy o Vánocích stáli snad všichni lidé u oken a s úsměvem si říkali: „To jsou
nádherné sněhové vločky. To se nám ty Vánoce letos ale vydařily!“
A od té doby, díky Krystalce, padají z nebe vždy jen lehounké vločky s krásnými
krajkovými sukničkami a paraplíčky. (Pospíšilová, 2012, s. 5-9)
Otázky k závěrečné části textu:
Co vyvolalo lidem úsměv na tváři? Připomíná Vám to něco? Co myslíte, že se děje
od doby, co si Krystalka ušila sukýnku a vzala si paraplíčko?
Otázka č. 8 pro strukturované interview:
Co myslíte, že se děje od doby, co si Krystalka ušila sukýnku a vzala si paraplíčko?
REFLEXE
Společně vytvořená životabáseň.
Úkolem dětí bylo vybrat ze všech nápadů, vždy tu jednu odpověď, kterou zaznamenám.
Později jsem zapisovala odpovědi dětí a vytvářely si vlastní životabásně.
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Životabáseň

SNĚHOVÁ VLOČKA

Jsem sněhová vločka.
Mým domovem je bílý sněhový mrak vysoko na obloze.
Ráda se chlubím tím, že jsem sněhová vločka a vznáším se.
Nerada prozrazuji svoje tajemství, že jsem si ušila sukýnku.
Často se mi zdá škaredý sen, že jsem spadla do vody a rozpustila jsem se.
Těší mě, že jsem se houpala jako vlnka na rybníku.
Trápí mě, že se stejně rozpustím.
Přeji si , abych uměla strašně hezky šít, třeba tu sukýnku.
Úkolem pro děti bylo vytvořit z nabízených materiálů „tančící vločku“ dle vlastních
představ.
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Příloha 8
Metodické zpracování vybraných činností z projektu Adventní kalendář plný
příběhů
Didakticky zacílená činnost literárního charakteru
Cíl:
•

rozvíjet si schopnost naslouchat předčítanému textu

•

předvídat děj

Vzdělávací oblasti:
•

dítě a jeho psychika

•

dítě a svět

Předpokládané kompetence: nabízená činnost směřuje k dosažení následujících
kompetencí
Kompetence k učení:
•

soustředí se, všímá si souvislostí

•

klade otázky a hledá na ně odpovědi

Kompetence k řešení problémů:
•

spontánně vymýšlí nová řešení situací; hledá různé možnosti a varianty (má
vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazií
a představivosti

Kompetence komunikativní:
•

samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

•

komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými

Sociální a personální kompetence:
•

umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Očekávané výstupy:
•

vyjadřovat

samostatně

a

smysluplně

zformulovaných větách
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myšlenky,

pocity

ve

vhodně

•

vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, ptát se

•

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj)

•

formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

•

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

•

mít elementární povědomí o existenci různých zemích

Materiálně didaktické prostředky:
•

kniha Cestování po světě autorky Ivanky Melounové, příběh Island upravený
pro potřeby projektu a nazvaný Cesta k severnímu polárnímu kruhu (viz příloha
č. 6), ilustrace z knihy, obrázky vodopádů, sopek, horkých pramenů, dětská
nástěnná mapa, globus

Předpokládaná volba metod:
•

metoda slovní – dialogická

•

řízené čtení

•

čtení s předvídáním

Předpokládaná volba organizačních forem:
•

hromadná, skupinová, ve dvojicích

Motivace:
•

píseň „Cestovní“ (Míša Růžičková)

•

ilustrace k příběhu

Úkol:
•

vnímat text písně a reagovat pohybem, tancem

•

soustředit se na poslech předčítaného textu

•

odpovídat na kladené otázky

•

vyjadřovat své postřehy, myšlenky, domněnky o následném pokračování textu
Na úvod jsem využila píseň „Cestovní“ od Míši Růžičkové (máme vytvořenou

vlastní úpravu - děti nastupují do letadla v Brně Tuřanech a navštíví postupně
následující země – Ameriku, Japonsko, Rusko, Rakousko a vrací se zpět na letiště
v Tuřanech). Následně jsem dětem předčítala příběh Cesta k severnímu polárnímu
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kruhu, který jsem rozčlenila do ucelených částí s následnými otázkami (příloha č. 6).
Z nabízených obrázků děti vybíraly ty, které se vztahovaly k předčítanému textu. Děti
měly možnost pracovat samostatně, ve dvojicích nebo malých skupinách. Skupinky dětí
přistupovaly postupně k sousedním skupinkám a následně diskutovaly o správnosti
výběru obrázků a sledu dějové linky na obrázcích.
Didakticky zacílená činnost – kognitivního charakteru
Metoda RWCT – brainstorming – na téma: Co víme o Islandu a co se ještě chceme
dozvědět nového
Cíl:
•

rozvíjet si schopnost vnímat nové informace

•

rozvíjet si paměť

•

rozvíjet soustředěnost

Vzdělávací oblasti:
•

dítě a jeho psychika

•

dítě a svět

Předpokládané kompetence: nabízená činnost směřuje k dosažení následujících
kompetencí
Kompetence k učení:
•

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

•

klade otázky a hledá na ně odpovědi; chce porozumět dosud neznámým jevům

•

učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost
a záměrně si zapamatuje; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů

Komunikativní kompetence:
•

samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
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Očekávané výstupy:
•

vyjadřovat

samostatně

a

smysluplně

myšlenky,

nápady

ve

vhodně

zformulovaných větách
•

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka i obsah, ptát se)

•

mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním prostředí

•

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý
a různorodý

Materiálně didaktické prostředky:
•

mapa světa, obrys Islandu, globus, jednoduché obrázky fází činnosti sopky, fixy,
výkresy A 2, Velká encyklopedie zeměpisu, obrázek státní vlajky ostrova,
obrázky vodopádů, horkých pramenů, přírody, rybářských lodí, domů,
isladských poníků, papuchalka severního

Předpokládaná volba metod:
•

metoda slovní – dialogická

•

brainstorming

•

myšlenková mapa

•

I.N.S.E.R.T.

Předpokládaná volba organizační forem:
•

hromadná

•

skupinová, ve dvojicích, trojicích

Motivace: dramatizace výbuchu sopky (zvukový doprovod Orffovy nástroje,
dynamický prvek: trhání, mačkání papíru)
Úkol pro dítě:
•

řekni, co si představíš, když se řekne slovo „sopka“

•

myslíš, že můžeš v blízkosti sopky něco slyšet, cítit

•

zkus seřadit rozstříhané fáze činnosti sopky, jak si myslíš, že jdou za sebou
(pokud se na to sami necítíte, můžete vytvořit dvojice nebo menší skupinky)
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•

proč myslíte, že se Islandu říká „země ledu a ohně“ a máte pro svoje tvrzení
nějaký důkaz (encyklopedie, obrázky, předchozí četba textu)
Děti si s pomocí ilustrací a obrázků připomenou text příběhu Cesta k severnímu

polárnímu kruhu (mapa světa). Na tabuli připevním výkres většího formátu. Děti budou
odpovídat na otázky uvedené v úkolech. Jejich informace zapíši velkými tiskacími
písmeny na papír. Nebudu hodnotit správnost či nesprávnost informací. Po té, co děti
vyčerpají informace, vytvoří dvojice nebo menší skupinky. Každá skupinka obdrží
obálku s šesti obrázky jednotlivých fází činnosti sopky. Při řazení obrázků by mělo
docházet k další evokaci, předpokládám diskusi v rámci vytvořených skupinek.
Po ukončení této činnosti se budou děti postupně přesunovat na stanoviště ostatních
kamarádů a budou si všímat řazení jednotlivých obrázků, porovnávat a vyjadřovat svůj
názor.
V další fázi budou mít děti možnost shlédnout záznam činnosti sopky na Islandu,
využívat nabízené encyklopedie.
Využijeme experiment: děti navrství modelínu kolem silnostěnné skleničky, tak,
aby vytvořily sopku, učitelka naplní skleničku kypřícím práškem, po té do skleničky
pomalu nalévá zahřátý ocet, dochází k chemické reakci a z „kráteru sopky“ vytéká
„bublající láva“ a dostává se „do údolí“. Společně vytvoříme na další větší formát
výkresu schéma výbuchu sopky (tvořím před očima dětí, ty si vytváří vlastní schéma na
menší formát papíru, který mají k dispozici – později bude využit jako myšlenková
mapa na téma Island, děti budou dokreslovat, dolepovat, dopisovat veškeré informace
o tomto ostrově, ať ty, které již mají, nebo nově získané).
Předpokládám, že během těchto činností získají děti nové informace k potvrzení
nebo vyvrácení svých původních domněnek. Vrátíme se tedy k původnímu zápisu
informací na tabuli a budeme znovu procházet jednotlivé informace a označovat co
víme jistě, čím jsme si danou informaci potvrdili nebo čím jsme ji vyvrátili, případně co
ještě potřebujeme zjistit, ověřit.
Reflexe
Takto sestavenou lekci hodnotily děti jako zajímavou, oceňovaly experiment
a většinu dětí zajímalo, co se děje s lávou v údolí. Děti odcházely domů s myšlenkou na
toto téma. Druhý den přišlo několik dětí s novými doplňujícími informacemi, s obrázky,
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které hledali doma společně s rodiči, ať již na webových stránkách nebo v atlasech
a encyklopediích. Děti si doplňovaly své myšlenkové mapy o tyto informace. Dětem
jsem obrázky okopírovala nebo si je kreslily samy.
Během činností děti vytvořily většinou dvojice nebo trojice a v těch pracovaly.
Ke konfliktům se schylovalo při porovnávání řazení jednotlivých fází činnosti sopky,
zvláště chlapci s vůdčími schopnostmi měli tendence přeorganizovat jednotlivé obrázky
jiným skupinkám podle svého názoru. Metody kritického myšlení, jež jsem k tomuto
příběhu zvolila, byly pro děti přínosem, protože je vedly k větší aktivitě a uvolněnosti.
Sleduji to na tom, že se vrací k myšlenkovým mapám a pokud si všimnou spojitosti
např. v dětském časopise, k tématu se vrací. Písemné záznamy a myšlenkové mapy
přemisťuji na magnetickou tabuli, kde jsou dětem nadále k dispozici.
Tento příběh neměl přímo vánoční téma, ale sloužil jako můstek pro cestu na
další ostrov v této oblasti – Grónsko, protože hlavní hrdinové knihy slyšeli, že na tomto
ostrově bydlí Děda Mráz a tak se ho vydávají hledat. Následuje text o cestě Vašíka
s Tadeáškem do Grónska (malované čtení) eskymácké pohádky Martiny Drijverové
z knihy Vánoční pohádky z celého světa.
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Příloha 9
Dotazník pro rodiče
Vážení rodiče,
v současné době studuji obor Pedagogika předškolního věku na UK Praha. Ve své
diplomové práci se zabývám předčtenářskými dovednostmi dětí.
Ráda bych Vás požádala o spolupráci při vyplnění dotazníku. Zpracování Vašich
odpovědí je anonymní.
Děkuji

Ivana Crlíková

1. Mluvíte doma o knihách?
□ ano
□ ne
2. Čtete si sami i během dne?
□ ano
□ ne
3. Vidí Vás dítě číst?
□ ano
□ ne
4. Chodíte s dítětem do knihovny?
□ ano
□ ne
5. Půjčujete si se známými dobré knihy?
□ pro dospělé (pro sebe)
□ pro děti
6. Máte doma knihovnu?
□ ano
□ ne
7. Máte doma dětskou knihovnu?
□ ano
□ ne
8. Je pro dítě dostupná?
□ ano
□ ne
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9. Vybavujete ji novými knihami?
□ ano
□ ne
10. Pokud ano, při jaké příležitosti (vypište)
………………………………………………………………………………………
11. Předčítáte doma dítěti?
□ ano
□ ne
12. Předčítáte pravidelně?
□ ano
□ ne
13. Kdy? Před spaním?
□ ano
□ ne
Kdy ? ………………………………………….
14. Projevuje dítě zájem o knihy?
□ ano
□ ne
15. Pokud ano, které preferuje?
□ spíše obrázkové
□ leporela
□ dětské encyklopedie
□ …………………………………..
16. Dítě více zajímají?
□ ilustrace
□ příběh
17. Kupujete dětské časopisy?
□ ano
Jaké? ……………………………………………
□ ne
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Příloha 10

10 - 1

10 - 2
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Příloha 11
Obrázek č. 1 - koutek – vyhrazené místo pro nejoblíbenější knihu dítěte, kdy dítě jméno
napíše a označí svojí značkou

Obrázek č. 2- dítě k označení své knihy využilo kartu se svým jménem, značkou a
fotkou
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Obrázek č. 3 – koutek s nabídkou her rozvíjející předčtenářské dovednosti

Obrázek č. 4 – nabídka nových knih
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Obrázek č. 5 – místo pro vytváření vlastní obrázkové knihy, leporela

Obrázek č. 6 – nabídka knih – metoda Poslední slovo patří mně
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Obrázek č. 7 – poznáš o jakou pohádku se jedná

Obrázek č. 8 – koutek s knihami autorky Astrid Lindgrenové
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Obrázek č. 9 – cestovatelský koutek
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