TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
BUDU

SPISOVATELEM

CÍL PROJEKTU:
Poznat proces vzniku knihy. Uvědomit si práci spisovatele.
OČEKÁVANÉ A KONKRETIZOVANÉ VÝSTUPY:
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO:
OV: Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku.
KV: Upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se
preference ruky uplatňuje.
Tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím.
Napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena.
Zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
( např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály ( např. papírem, textilem,
modelovací hmotou).
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA:
OV: Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně
zformulovaných větách.
Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech ( konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci.
Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným.
KV: Používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci,
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky.
Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např.
dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka
i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku,
umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené).
Dokončit příběh, pohádku ( např. vymyslet konec, jinou variantu).
Rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou ( např. znát některé
číslice, písmena, dopr. značky).
Objevovat význam ilustrací, soch, obrazů.
Napodobit některá písmena, číslice.
Vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to bylo jinak, co by se
Stalo, kdyby) a verbalizovat je.
Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ:
OV: Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem.
KV: Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat.
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST:
OV: Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co
je v souladu s nimi a co proti nim ve vývojově odpovídajících situacích se podle této
představy chovat.
Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti.
Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých

výtvarných činností, dovedností a technik
KV: Zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní
potřeby.
Být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné
návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu.
Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky
( např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých
materiálů).
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT:
OV: Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických
ukázek v okolí dítěte.
KV: Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či
vysvětleno ( např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,
o lidech a jejich životě, o kultuře či technice).
ČINNOSTI:
Vyprávění: Jak vzniká kniha? ( Od nápadu ke knize).
Kdo je spisovatel, ilustrátor?
Vymýšlení vlastní pohádky ( Společná činnost, děti vyjadřují myšlenky, nápady, domlouvají
se na nejlepší variantě, dodržují řečovou kázeň).
Výroba LEPORELA: Děti přepisují text pohádky tiskacími písmeny a doplňují jej
vlastní ilustrací.
Přepisování pohádky velkými tiskacími písmeny na počítači. Seznámení dětí s jednotlivými
částmi počítače.
Výroba klávesnice: Do předkreslených okýnek ( kláves) děti přepisují velká tiskací
písmena podle vzoru.
Brýle pro spisovatele: Děti si zdobí papírové brýle podle své fantazie.
PH SPISOVATEL PÍŠE KNIHU :
Potřebujeme: Brýle, klávesnici, monitor. Brýle, klávesnici máme, jako monitor si děti
zvolí libovolné předměty ze svého okolí, které se tvarově podobají
skutečnému monitoru. Vše si umístí na libovolné místo v herně.
Děti rozlišují hlasitou a tichou hudbu. Pokud slyší hlasitou, volně se
pohybují po prostoru, pokud tichou, usednou ke svým počítačům a pracují.
Vyhledávání písmen v textu.
Hláska na začátku a konci slova, počet slabik.
Vytvoř větu s daným slovem ( podpora souvislého vyjadřování dětí, užívání nových slov,
obohacování slovní zásoby)
Písmenkové okénko: dítě si vybere kartu s napsaným písmenem,( povíme si, jak se jmenuje),
překreslí jej do rozsypané hrubé mouky a vymýšlí slovo začínající
touto hláskou.
Četba z knihy na pokračování PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ. (Uvádíme autora
i ilustrátora knihy).
Zpěv písně z této knihy NA POLÍČKU.
MŮJ ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ: Návaznost na přečtenou pohádku ČTYŘLÍSTKOVÁ
z knihy Příhody včelích medvídků. Děti mají za úkol
vystřihovat podle předkreslených čar, tuší a špejlí
napsat své jméno nebo alespoň začáteční písmeno.
Sluchová hra: vytleskávání svého jména.
Výstavka: Děti si donesou z domova svoji oblíbenou knížku, rodiče je naučí znát název knihy

a jméno jejího autora.
Návštěva městské knihovny s programem: Vyprávění s obrázky na téma vzniku knihy,
jak se chováme ke knihám, četba pohádky,
prohlídka prostorů knihovny.
Návštěva knihkupectví.
Exkurze do místní tiskárny.

