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Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

Mateřská škola Dr. E. Beneše 

Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

 

Dne 23. února 2017 proběhl seminář + dílna v Centru kolegiální podpory Středočeského kraje. 

Celkový počtu účastníků: 14 

Téma setkání: „Základní aspekty a význam předčtenářské gramotnosti v práci mateřské školy“ 

Odborný garant:  Mgr. Hana Nádvorníková 

Obsah setkání: 

1. Aktivita – opakování poznatků z minulého setkání  

 

Co v mateřských školách děláme?  

První poslední hláska, rýmování, poznávání písmenek, synonyma, homonyma, rytmizace, 

grafické znaky, obkreslování znaků….atd. To vše jsou cíle. 

K čemu to slouží?  

Připravenost ke čtení a psaní = technické dovednosti. Dovednost čtení získají všichni na různé 

úrovni. Umět číst není čtenářství. 

2. Aktivita - osobní prožitek každého účastníka čtenářského charakteru  

 

Jaké podmínky musíme vytvořit pro čtenáře? 

 

a) osobní vztah ke člověku, který vztah zprostředkuje 

b) prostředí, intimita, pohoda 

c) motivace 

d) druh knihy 

 

             Jak čtenáře poznat? 

a) Dítě si chce s knihou hrát 

b) Čteme dětem a ptáme se, co si zapamatovaly 

c) Dítě domýšlí situace z příběhu 
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d) Dítě porozumí příběhu 

e) Dítě sdílí - převypráví svůj zážitek 

f) Propojí se příběh s vlastním prožitkem 

 

3. Aktivita – Práce s příběhem 

 

Milena Lukešová, Jan Kudláček: Bílá zima – ukázka 

Aktivity vyplývající z knihy: práce ve dvou skupinách 

 

 pozorovat zvířata v zimě, práce se sněhem, stopy zvířat, koulování, pokusy se 

sněhem 

 pohybové aktivity 

 dramatizace 

 pohybové hry 

 vyprávění podle obrázků 

 výtvarné činnosti 

 vyprávění 

 matematické představy 

 rytmizace 

 pranostiky 

 pocity hlavního hrdiny – co prožívá, jak se cítí 

 

Etické hodnoty: posmívání, xenofobie, soucit, pomoc, nespravedlivé osočení, projektování se 

 

1. Má vztah ke čtení – prohlížení knih, popis, vyprávění, prohlížení obrázků, fyzický 

kontakt s knihou, opakování 

2. Doslovně porozumí obsahu sdělení – otázky a odpovědi, převyprávění příběhu  

3. Dokáže na základě textu odpovědět na otázky 

4. Dokáže udělat závěry – přehrát pocity pomocí dramatizace, coby-kdyby – co by se 

stalo, kdyby se to stalo jinak 

5. Kladení otázek 

6. Sdílení – komunikativní kruh, práce s obrázkem, výtvarné činnosti, vyprávění o obrázku 

7. Dokáže aplikovat – vztahovat na svůj život-něco se nám stalo ve skutečnosti a my 

připomeneme dětem, že to známe z knihy 
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Závěry:   

1. Už dobře rozeznáme, co jsou cíle, k čemu slouží a co je čtenářství. 

2. Poznáme čtenáře a víme, jaké podmínky pro něj máme vytvořit. 

3. Pokud si pedagog sám uvědomí, co je obsahem (etikou) příběhu, může lépe nalézt 

navazující aktivity. 

4. Společná práce v malých skupinkách je pro pedagogy stejně efektivní jako pro děti. 

5. Pokusíme se pracovat s knihou obdobným způsobem. 

6. Uvědomujeme si, co dětem čteme a proč. 

7. Zvolíme si knížku s větším množstvím obrázků a pokusíme se pracovat s ní 

 

Dne 23. 2. 2017                                                                    Zapsala: Mgr. Pavla Kicková 

 

 


