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Predstavenie



Premyslená séria čitateľských denníkov



Kamil Knihomil – čitateľský denník
 doplnkový titul – samostatná práca
 osobný zápisník čitateľa
 mimo-čítanková literatúra
 rozvoj čítania s porozumením
 systematické zaznamenávanie informácií



5 kníh

3 knihy PRÓZA

2 knihy POÉZIA

Zoznam kníh



2 pevne dané 
knihy

3 knihy podľa 
výberu



Hravé prvky



Moje poznámky
 divadelné alebo bábkové 

predstavenie
 výroky z knihy
 náhradný priestor 
 rôzne iné aktivity



Využitie
 hodiny čítania
 domáca príprava
 krúžok v škole 



Aktivita pre učiteľov  



Sprievodná postavička

metodické 
komentáre



O mne

motivácia

metodické 
komentáre

pomoc pri 
výbere knihy



Predstavenie kníh



Ako začať pracovať 



zadanie pre 
okrajovú úlohu

informácie                                
o ilustrátorovi

informácie                               
o spisovateľovi úlohy viažuce 

sa k deju



úloha na konci 
každej prečítanej 

knihy



Aktivita pre učiteľov



Čo robiť ak dieťa nechce čítať
PROBLÉM

dieťa nerozumie 
čo číta

čítanie dieťa 
nebaví

zlepšenie 
techniky čítania

výber vhodnej 
knihy

MOTIVÁCIA



Nápady na prácu s knihami



Knižné BINGO



Čitateľská výzva – Vyfarbi, čo sa ti podarilo splniť

Čítaj pod
stolom

Čítaj 
nahlas

Čítaj 
kamarátovi

Čítaj 
v posteli

Čítaj 
pod dekou

Čítaj pri
jedle

Čítaj pod
stolom

Čítaj 
starým
rodičom

Čítaj 
vonku

Čítaj 
rodičom

Čítaj 
pri vode

Čítaj v 
aute

Čítaj 
zvieraťu

Čítaj 
báseň

Čítaj pod 
stromom

Čítaj 
na deke

Čítaj 
hračke

Čítaj počas
raňajok

Čítaj s 
baterkou

Čítaj 
chorému



Časová os
 rozprávanie veľkých príbehov
 samostatné skúmanie danej oblasti
 obrazové znázornenie príbehov
 úlohou je predovšetkým zaujať deti a motivovať 
 mali by byť stále dostupné
 je možné ich aj zavesiť na stenu a ponechať rozložené





Obsah príbehu



Hádž a odpovedaj!



Hra HÁDŽ A PREROZPRÁVAJ
Pravidlá hry:
 hráči vytvoria skupiny (4-6 členné)
 prvý hráč hodí kockou a dokončí celou vetou vetu z hracieho plánu

podľa toho aké číslo padlo na kocke
 ďalší hráč na neho nadviaže: Súhlasím s tebou... alebo Ja si myslím,
že...

 postupne sa vystriedajú všetci v dokončení vety
 následne hodí kockou druhý hráč a hra pokračuje pokým sa nedokončia 

všetky vety z hracieho plánu







Čítací pohár



Ďakujeme za pozornosť!
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