
Ponuka informačných výchov a zážitkových čítaní pre materské školy 
 

Miesto: Centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice 

V prípade záujmu vyplňte prosím online formulár na našej webovej stránke. 

 

Téma Popis Forma 

Čo je knižnica - kníhkupectvo? Oboznámenie s knižnicou, ako pracuje 

knižnica, kníhkupectvo, atď., 

rozhovor, hra... 

Ilustrátor, spisovateľ Ako vzniká kniha, čo ju tvorí, kto je 

spisovateľ a ilustrátor.. ako sa správam 

ku knihe  

 

Rozprávka – ľudová, autorská Ako vzniká rozprávka   

Dramatizácia rozprávky  Divadielko s bábkami len v utorok 

Meduška Predstavenie E. Čepčekovej cez 

rozprávku Meduška a spoznávanie 

života včiel.    

 

 

Maťko a Kubko Dramatizácia len v utorok 

Zverinec na 7. poschodí Zážitkové čítanie len v utorok 

Snehuliak s horúcim srdcom Zážitkové čítanie  

Rozprávky o psíčkovi a mačičke Dramatizácia len v utorok 

Čuvi v pralese Zážitkové čítanie    

Zlatá priadka Dramatizácia len v utorok 

Víla Jazmínka a škriatok Vendelín Dramatizácia len v utorok 

Na dedine a v meste Porovnanie života na dedine a v meste len v utorok 

Mačkin dom Divadielko s bábkami  

Pod hríbom Divadielko s bábkami len v utorok 

Modrá lokomotíva Zážitkové čítanie len v utorok 

 

 

Ponuka informačných výchov a zážitkových čítaní pre základné školy 
 

Miesto: Centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice 

V prípade záujmu vyplňte prosím online formulár na našej webovej stránke. 

 

Téma Popis Forma 

Čo je knižnica - kníhkupectvo? Oboznámenie s knižnicou rozhovor, hra... 

Ilustrátor, spisovateľ Ako vzniká kniha, kto je spisovateľ 

a ilustrátor..  

 

Rozprávka – ľudová, autorská   Ako vzniká rozprávka   

Dramatizácia rozprávky   Divadielko s bábkami len v utorok 

Meduška Cez rozprávku Meduška spoznávanie 

života včiel 

len v utorok 



Maťko a Kubko Dramatizácia len v utorok 

Podjavorinská, Dobšinský, 

Jarunková, Futová, Tanská 

Prezentácie  

Zverinec na 7. poschodí Zážitkové čítanie    

Snehuliak s horúcim srdcom Zážitkové čítanie  

Mimi a Líza Zážitkové čítanie    

Rozprávky o psíčkovi  a mačičke Zážitkové čítanie  

Hľadám lepšiu mamu Zážitkové čítanie  

Brata musíš poslúchať Zážitkové čítanie  

Môj anjel sa vie biť Zážitkové čítanie   

Poškoláci Zážitkové čítanie  

E. Čepčeková: Meduška Zážitkové čítanie  

Neplechy školníčky Agneše Dramatizácia len v utorok 

Zlatá priadka Dramatizácia len v utorok 

Mačkin dom Divadielko s bábkami len v utorok 

Víla Jazmínka a škriatok 

Vendelín 

Ekologické zážitkové čítanie  

Junácka pasovačka Čo je povesť, Jánošík.. 5. – 6. roč. 

Na dedine a v meste Porovnanie života na dedine a v meste  

Preskúmaj svoje telo Rozprávanie o tele  a orgánoch ako to 

funguje   

5. – 6. roč. 

Reč tela O komunikácii, posunková reč, mimika, 

Braillove  písmo  

 

Pani Jeseň Rozprávanie o jeseni  

Piráti morí Rozprávanie o pirátoch  

Africké dobrodružstvo Rozprávanie o Afrike  

Miklušova väznica Rozprávanie  

Rozprávky o Katke Rozprávanie  

Giganti sveta Rozprávanie  

Vesmírne dobrodružstvo Rozprávanie  

Modrá lokomotíva Rozprávanie  

 


