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MODRÁ KAŇKA DO POHÁDKY 

 

KAŽDÝ MĚSÍC KNÍŽKA, 

KTERÁ DĚTI POTĚŠÍ. 

PROVEDE NÁS POHÁDKOU, 

POHLADÍ NÁS PO DUŠI. 

 

BUDEM VĚDĚT, KDO JI NAPSAL, 

KDO NAKRESLIL OBRÁZKY. 

MODRÁ KAŇKA DO POHÁDKY 

ZODPOVÍ NÁM OTÁZKY. 

 

VŠECHNY KNÍŽKY, STARÉ, NOVÉ, 

POJĎTE S NÁMI OBJEVIT. 

KAŽDÁ KNÍŽKA, MÁMO, TÁTO, 

MŮŽE NÁS I OKOUZLIT. 

 

 



Popis projektu:  

V letošním roce jsme se rozhodli posílit vztah dětí a rodičů 

k literatuře, ke knihám, pohádkám, který v dnešní době dětem 

velmi chybí. Vymysleli jsme tento roční projekt, kde děti naučíme 

hledat kouzla pohádek, objevovat tajemství knížek a rodiče 

provedeme prací s příběhem. Ukážeme jim jak děti knížkou 

nadchnout. Pomůžeme s orientací v kvalitní dětské literatuře a 

zprostředkujeme nákup knih.  

Vybrali jsme knihy, se kterými budeme průběžně celý rok 

pracovat. Zahrnují průřez dětskou literaturou od našich dětských 

let až do současnosti. Nápadům učitelek se meze nekladou.  

Finančně do projektu přispíváme z projektu OP VVV „Šablony pro 

MŠ Poběžovice II“, kterým v letech 2018/2020 podporujeme 

čtenářskou pregramotnost dětí.  

 

Cíle projektu: 

1. Seznámit děti s knihami, s tím co se v nich ukrývá, k čemu jsou 

dobré, jak vznikají, jak se k nim chováme 

2. Poznat některé dětské autory a ilustrátory  

3. Zapojit do projektu rodiče, prarodiče – čtení pohádek dětem, 

zprostředkování nákupu knížek, odpoledne pro rodiče s ukázkou práce 

s příběhem, knihovna „vezmi si a dej“ 

4. Zařadit divadýlka – loutková představení s paravánem, hrát budou 

děti i učitelky 

5. Rozvíjet slovní zásobu, řečové a komunikační dovednosti 

6. Podporovat prožitek z příběhu objeveného v knihách 



Plánované akce: 

1. Oslovení knihovny Domažlice, Poběžovice – darování vyřazených 

knih 

2. Návštěva knihovny – Poběžovice, Domažlice 

3. Zapojení rodičů do besídek, do běžné práce s dětmi 

4. Vytvoření knihovničky „Vezmi si a dej“ 

5. Společná akce se ZŠ Poběžovice – inspirace knížkou Písničkové 

pohádky – v parku 

 

Výstupy: 

1. Celoroční informační nástěnka pro rodiče – pro přehled čemu se 

v projektu aktuálně věnujeme 

2. Knihovnička „vezmi si a dej“ – police na chodbě 

3. Nákupu knih přes společnou objednávku – pro rodiče 

4. Vybavení chodby MŠ – magnetické tabule s úkoly pro rodiče a děti 

cestou do a z MŠ  

5. Úkol do šatny – pohádkový stoleček v šatně pro společnou minutku 

dětí a rodičů 

6. Vybavení školní knihovny novou dětskou literaturou 

7. Zakoupení klasických jednoduchých dětských leporel pro nejmenší 

děti 

8. Proškolení pedagogů v oblasti čtenářské pregramotnosti 

 



VYBRANÉ KNIHY 

                                                 

 

                         

 

                                                       

          



                                     

                                                            

 

 

                              

 

                         



INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA PRO RODIČE 

 

 

Nástěnku měníme podle toho, ve které knížce 

právě jsme 

 



      

 

 



    

 

 



 

 

 

 



Knihovnička pro děti a rodiče s pracovním 

názvem „Půjč si, nebo vyměň“ 

 

 

 



V průběhu projektu vznikají další nápady pro 

společné aktivity rodičů a dětí  

Nástěnka ve společné chodbě s úkolem  

 

Stoleček v šatně s úkolem 

 



 

 

 

Úkol na nástěnce v šatně, pro rodiče a děti 

   



Ukázka práce s pohádkou v šatně 

 

Zapojení rodičů do projektu i pro doma 

 



Čtení není žádná věda,  

když čte pohádkový děda 

 

 

 

 



Pohádková babička 

zapojení rodičů a prarodičů do projektu 

- čtení před spaním 

 

 

 

 



Odpoledne s knížkou – pro rodiče s dětmi 

 

 

Ukázka práce s příběhem, možnosti činností 

 



 

 

Výtvarné práce k příběhu 

 

 

 



Nabídka a zprostředkování nákupu vybraných 

knih přes MŠ  

 

 

Výběr kvalitní dětské literatury starší i nové 

a  

pomoc rodičům s orientací v dětské literatuře 



 

         
 

 



Knihovničky pro děti ve třídách 

 

 

 

 

 



 
 

     



 

 



Děti v akci 

POHÁDKOVÝ DĚDEČEK 

    

 



  

FERDA MRAVENEC 

 



 

HRNEČKU VAŘ! 



 

 

 

 

Pohádky, pokusy a kouzla 

 



 

VÍLA AMÁLKA  

 



      

SPOLEČNÉ VARÁBĚNÍ VÍLY AMÁLKY 

 



     

 

 



 

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 

 



    

 

HAJNÝ ROBÁTKO 

 



 

 

 

Václav Čtvrtek…v pátek…, a půjčené knihy 

z Domažlické knihovny   



 

Ranní čtení a pohádkování 

 

FERDA MRAVENEC 

 

Pohádkový pokus s gelem semínky a mravenci 



   

Pozorování mravenců 

 

Umíme to v divadle…? 

 



Pokus – poznáš, kdo knížku nakreslil? 

 

Prohlídni si…co se Ti na obrázcích líbí? 

 



 

Poznej malíře… 

 

Vyber si knížku, a zkus ji dát k panu malíři, 

který ji nakreslil. 



    

 

 

     



A ŠLO TO!!! 

 

 

 



 

  

POZNALI SKORO VŠICHNI 

      

 



Zhodnocení: 

Projekt nás všechny bavil, děti rodiče i učitelky. Pro děti jsme 

přinesli spoustu zážitků a možností. Pro nás to bylo v mnoha 

směrech přínosné, často jsme se něco nového dozvěděli, a rodiče 

naše nadšení sdíleli s námi. 

To, co jsme si naplánovali jsme zvládli, jediné co se nepodařilo 

byly návštěvy knihoven a společná akce se ZŠ, která skončila ve 

fázi spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ na přípravách, díky mimořádné 

situaci v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19.  

V době zavření MŠ jsme pokračovali v práci na projektu i on-line, 

prostřednictvím společných třídních mailů, kam jsme rodičům 

posílali různé nápady, náměty a knižky, které na dané období byly 

v plánu. Rodičům dětí, které do školky nechodí ani po otevření, 

posíláme na maily ukázky činností a práce ve školce. 

S knihovnou Boženy Němcové v Domažlicích jsme spolupracovali 

alespoň formou zapůjčení knih, které ve školce nemáme, a dostali 

jsme spoustu vyřazených knih do naší knihovničky „Půjč si, nebo 

vyměň“.  

Díky projektu „Šablony pro MŠ Poběžovice“ jsme zřidili 

knihovničky ve třídách, knihovnu pro rodiče na chodbě a vybavili 

jsme školní dětskou knihovnu. 

Další tabule na úkoly pro rodiče a děti na celou společnou chodbu 

školy jsou nakoupené. Jejich instalace se zpozdila také díky 

pandemii.  

 

A NA ZÁVĚR… 



POHODA S KNÍŽKOU 

 

PŘESNĚ O TOHLE NÁM CELÝ ROK ŠLO 

POVEDLO SE  !!! 

 

 


