S knihou na farmárskom trhu.
POKYNY PRE UČITEĽA
V spolupráci s pani učiteľkou Dankou Facunovou zo ZŠ, P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sme pre
mladšie deti a žiakov základných škôl a materských škôl tento rok vybrali cestu za vitamínmi, ktoré
môžeme nájsť na trhu.
Na škole si môžete ľubovoľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý venujete Týždňu hlasného
čítania. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a
rozprávok. Pozývame všetkých rodičov, učiteľov, starých rodičov, súrodencov a ostatných dospelých,
aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia.
Hrací plán namnožte a dajte ho každému dieťaťu domov, aby ho odovzdalo svojim rodičom alebo
iným dospelým, ktorí mu budú čítať. Hrací plán je rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavujú
sedem dní. Každý deň počas jedného týždňa môže dieťa, ktorému rodič alebo iný dospelý aspoň 30
minút čítal, vyfarbiť jeden stánok so zeleninou a splniť jednu úlohu, deti sa tak postupne zoznámia so
siedmimi zeleninami.
Deti tak budú zbierať po splnení každej úlohy jednotlivé písmenká, z ktorých na konci týždňa
vyskladajú správnu odpoveď na hlavnú otázku. Písmenká budú porozhadzované, takže ich bude treba
zoradiť do správneho poradia, a tak získať správnu odpoveď.

Hlavná otázka

znie: Ako sa volá základný kameň pre každého veľkého aj malého

čitateľa na celom svete, bez poznania ktorého by mu boli všetky rozprávky a príbehy
utajené a nespoznané? Správna odpoveď: (ABECEDA)
Poradie písmen, ktoré budú žiaci od vás, po splnení otázky, postupne získavať:
1. Deň: B
2. Deň: D
3. Deň: A

4. Deň: E
5. Deň: C
6. Deň: E
7. Deň: A

Vyfarbené hracie plániky, ktoré vám na konci týždňa žiaci odovzdajú, im môžete nechať ako
spomienku na túto akciu. Od vás, učiteľov, budeme potrebovať len mail alebo vyplnenú Prihlášku
do žrebovania o peknú knižnú cenu, kde uvediete, že tento „Týždeň“ na vašej škole či v triede
prebehol a koľko detí sa zúčastnilo hry S knihou na farmárskom trhu. Na záver týždňa vyzvite
žiakov, aby priniesli vyfarbené plániky späť do školy, za ktoré im, prosím, odovzdajte Vami podpísaný
certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. V prípade, že sa Vaša trieda chce zapojiť do žrebovania
o peknú knižnú cenu, stačí, ak sa priamo do emailu (miriamh@zdruzenieorava.sk) nahlásite, že ste
súťaž absolvovali alebo nám nascanovanú vyplnenú prihlášku pošlete
do 7. mája 2018
na miriamh@zdruzenieorava.sk
Ak máte svoju predstavu, ako sa chcete zapojiť do Týždňa hlasného čítania, neváhajte a pošlite nám
svoje nápady a skúsenosti na miriamh@zdruzenieorava.sk. Vaša škola alebo trieda bude aj takýmto
spôsobom zapojená do žrebovania. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje postrehy, ale i o odozvy
a reakcie detí a ich rodičov. Prípadne k nim môžete pridať aj fotografie, kresby a pod.
Prajeme vám veľa zaujímavých príbehov!

