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5. setkání- květen/2017 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

  

Datum konání: 25. 5. 2017 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková 

 

Téma:  „Co z oblasti čtenářské pregramotnosti v RVP PV nenalezneme“ 

                                    „Rozvíjení čtenářských strategií u předškolních dětí“ 

 

Cíl:  Přiblížení nové práce a literárním textem, seznámení se čtenářskými 

strategiemi 

 

 

 

Na základě setkání s paní Mgr. Evou Rybárovou si všichni účastníci rozšíří povědomí o 

možnostech práce s literárním příběhem. 

Výstupem pro všechny zúčastněné budou možnosti činností a projektů s knihami, které budou 

moci uplatnit při své práci s dětmi předškolního věku. 

 

Čas konání   : 15.00 – 18.00 hod. (3 hod.) 

 

Forma setkání: přednáška, workshop, vzájemná odborná diskuse všech zúčastněných  

 

Počet podpořených osob na setkání: 14 
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Zápis ze setkání: 

Dne 25. 5. 2017 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu 

účastníků 16 (14 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice CKP). Toto setkání bylo 

zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání:                                                 

1. Přivítání zúčastněných kolegyň 

 

2. Přivítání a představení odborného experta Mgr. Evy Rybárové 

 
2.1. Co RVP PV vlastně požaduje? 

 Porozumění danému textu není samozřejmostí 

 Samostatné přemýšlení 

 Čtenářské strategie – vedou ke čtenářské dovednosti - umožňují 

přistoupit k textu bez přemýšlení – musí procházet smyslovým vnímáním 

a odpovídat mentálnímu věku dítěte 

 Strategie je potřeba učit na neznámých textech 

 Používat je často 

 

Strategie existují: 

a) Před čtením 

b) V průběhu čtení 

c) Po čtení 

 

1. Propojování nebo hledání souvislostí  

 děti už to slyšely (souvislost mezi textem a textem) 

 propojuji si s vlastní zkušeností (já a text) 

2. Vizualizace 

 podklad pro vytvoření smyslové představy 

 samostatná kresba dětí 

 výběr z obrázků  

3. Předvídání (něčeho) a usuzování (z něčeho) 

 předvídání použít jako první a vždy z obrázků 

 uč. přeruší čtení textu a nechá děti usuzovat, jak to 

bude, co se stane 

4. Shrnování 

 o čem jsme četli 

 zaměřovat se na podstatné 
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 graficky znázornit přečtené 

5. Kladení otázek 

 abstraktní a velmi těžké 

6. Hodnocení 

 etické normy 

Znaková řeč (symboly): brýle, ukazováček 

 

3. Práce s textem 

 

 rozdělení do účastníků do skupin 

 aplikace strategií na text (hledání souvislostí, vizualizace, předvídání, usuzování) 

(Dětem nevadí texty, které nejsou jen jednostranné – pouze dobro, děti nemají ještě 

velké zkušenosti se zlem, smrtí a tak si to nedokáží jasně představit, moc je to 

netrápí) 

- donutit děti přemýšlet nad otázkami, dávat složitější otázky, které si dítě 

může stáhnout na sebe 

- důležité je vědět, kdy text používáme k rozvíjení strategií 

- při předvídání u dětí musíme dát pozor na fantazírování dětí, dítě by mělo, 

vycházelo z reálií textu, opírat se o text a přemýšlet, jak by to mohlo být dál. 

- otevřít dětem mozek k myšlení, dávat dětem o stupeň těžší úkoly, než si 

myslíme, že zvládnou. 

- hledání souvislostí – hledání odpovědi na otázky, kdy se dobereme k tomu, 

jaká je vlastně kočka, kočka je lovec. 

 

4. Závěrečná diskuze 

- napasování projektů s knížkou do školního vzdělávacího programu 

- systém práce s knihou  

 

 

 

 Metody a principy: a) scaffolding – lešení – provádím dítě krok za krokem, postupně stavím  

                                                         podporu a zase odbourávám, když už ji nepotřebují 

                               b) modelování – sama na sobě uč. ukáže své myšlenkové pochody  
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Doporučená literatura: Petra Braunová: O chlapci, který spadl z nebe 

                                     Jiří Dvořák: Zpátky do Afriky 

      Michaela Voldřichová: Kam plaveš, Gastone? 

      Viola Fischerová: Co vyprávěla Dlouhá chvíle 

 

Zapsala:     Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková        

 

 

V Kralupech nad Vltavou 25. 5. 2017 

 

 
 


