
INTEGROVANÝ BLOG: Jak se rodí jaro  

 
Podtéma: KNÍŽKY MÁME VŠICHNI RÁDI  
„Kniha přítel člověka“ 
 

BÁSNIČKA PRO TENTO TÝDEN  

Zaplakala knížka, 

vytrhli z ní list.  

Co si jenom počtu, 

kdo mě bude číst?  

 

Dobro nad zlem nevyhraje, 

nemám konec pro pohádku.  

Pomozte mi, dobří lidé, 

dejte mě zas do pořádku.  

 

Vrátíme list na své místo,  

platí pravda odvěká.  

Ke knížce se chovej slušně,  

je to přítel člověka.  

 

ROZHOVORY S DĚTMI:  
Kde bychom mohli takovou knížku najít? (domov – domácí knihovnička, knihovny, 

knihkupectví…).  
Jak se správně chováme ke knížce? Kde se dá kniha koupit? Co se s knihou nesmí dělat?  

Kdo píše knihy? Kdo je ilustrátor, co dělá?  

Z čeho je kniha vyrobena? Jak kniha vzniká? Jak se vyrábí papír?  
Co znamená recyklace? Jak můžeme chránit naše lesy? (sběr starého papíru)  

Co v knihách najdeme? Když si děti otevřou knihu, čeho si hned všimnou? 
Můžou mít knížky i nejmenší děti? Jaký je rozdíl mezi knihou pro děti a knihou pro 

dospělé?  

Co je encyklopedie (poučení o celém světě, máme několik druhů), co je to pohádka (dobro 
a zlo v pohádkách), co je scifi (smyšlený fantastický příběh, může se zde objevovat 

magie, děj zasazen většinou do vesmíru, budoucnosti, alternativní historie), co je bajka 
(knihy se zvířecími hrdiny)?  

Nadpřirozené bytosti v pohádkách? Hodnocení svého pohádkového hrdiny (co dělá 

správně, jak se chová, proč se tak chová, co dělá špatně) 
Rozdíl mezi knihovnou a prodejnou knih?  

 
 

ČINNOSTI PRO VĚTŠÍ DĚTI  

Dokážeš vyprávět obsah tvé oblíbené pohádky?  
Děti mají za úkol s samostatně nebo s vaší dopomocí odvyprávět klasickou jednoduchou 

pohádku nebo jejich oblíbenou pohádku.  

- O červené Karkulce, O veliké řepě, O Popelce, O Růžence,  

Dlouhý, Široký a Bystrozraký, atd.  

 

 



 



VYRÁBĚNÍ  

Šikovné děti si mohou vyrobit svou vlastní knížečku za pomoci rodičů.  

Potřebujeme: papír A3 nebo A2, nůžky, lepidlo 

Děti si mohou do knížečky malovat zážitky ze všech dnů v týdnu.  

 



Záložky na knížky  

https://www.youtube.com/watch?v=zV54qGibvjA&ab_channel=DDMBene%C5%A1ov 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papírové loutky z Červené Karkulky 

Děti si vybarvené postavičky nalepí na špejle nebo špachtličky.  

https://www.youtube.com/watch?v=zV54qGibvjA&ab_channel=DDMBene%C5%A1ov


 



 



 



 



Puzzle pro děti   



Rozdíly mezi obrázky 



 

 



 



 


