
MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300 Praha 6 – Řepy. 
IČO: 7097416 

Zpracovatel:  MŠ Sluníčko, Laudova 1/1031, 16300 Praha 6 – Řepy 

 

PROJEKT:  

PODPORA PŘEDČTENÁŘSKÝCH 
DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ 
VYBRANÝCH VÝSTUPŮ RVP PV 

 

„ SVĚT JE NÁDHERNÁ KNIHA, ALE NEMÁ CENU PRO TOHO, 
KDO NEUMÍ ČÍST“ 

 

Naším cílem je ukázat, jak velký význam má hlasité čtení dítěti pro jeho 
emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. 

Čas strávený nad knihou posiluje a rozvíjí nejen komunikační dovednosti, ale 
také prohlubuje myšlenkový a morální vývoj dítěte a utužuje vztahy v rámci 
rodiny/ společný čas strávený nad knihou/. 

Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a 
obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování. 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních/ vnímání, 
naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování/ 



-rozvoj komunikativních dovedností / verbálních i neverbálních/ a 
kultivovaného projevu 

-osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, 
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i 
neverbální / výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/ 

 

Vzdělávací nabídka: 

- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů,  

-vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

-přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

-prohlížení a „čtení“ knížek 

-činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky/ 
noviny, časopisy, knihy/ 

- sluchové hry, slovní hádanky, hry se slovy 

-komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

-samostatný slovní projev na určité téma 

 

Očekávané výstupy: 

-porozumět slyšenému / zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných větách/ 

-sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

.popsat situaci / skutečnou, podle obrázku/ 

-naučit se zpaměti krátké texty/reprodukovat říkanky,písničky,pohádky/ 

-učit se nová slova a aktivně je používat 

-vést rozhovor 

 

 



Realizace projektu: 

Proběhne ve školním roce 2012/2013 

Bude ponechána volnost a bude na zvážení každé MŠ, jak projekt zrealizuje. 

Možnosti realizace: 

- zapojení se do akce: Celé Česko čte dětem 

 

- zapojit paní učitelky, děti, rodiče, prarodiče do činností a akcí pořádaných 
školkou v rámci uvedeného projektu 

-zapojení a pomoc dětem najít cestu ke knihám, které by měly nezastupitelné 
místo 

- výstavky knih na třídách, které si děti přinesou z domova 

-každý den si najdeme malou chvilku si společně s dětmi v knihách zalistovat, 
přečíst krátké příběhy nebo prohlížet obrázky 

-návštěva populární osobnosti – osobitým přednesem přečte dětem příběh 

-rodiče a ostatní rodinní příslušníci – před odpočinkem dětem předčítají 



-možnost prodejní výstavy v prostorách mateřské školy 

-soutěž o nejhezčí obrázek vztahující se k určité knize či pohádce 

-předčítají nám děti ze základní školy 

-návštěva Městské knihovny – děti poznají, že si knihy mohou i půjčovat 

-možnost zakoupit nové knihy 

- návštěvy různých akcí, které se uskuteční v tomto školním roce a vztahují se 
k danému projektu 

 

 

Zpracovala: Jana Směšná 

Dne: 31.8.2012 

 


