
NÁVŠTĚVA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE 
 
Dobrý den děti, 
Dnes jsem se přišla za vámi podívat tady do vaší školky, abychom se spolu poznali a 
popovídali si. Já se vám první představím, jmenuji … a pracuji tady ve Valašských 
Kloboukách v knihovně. 
Ví někdo z vás co je to knihovna a už tam někdo z vás byl? 
A co chodíme do knihovny dělat a co tam máme? 
 
V knihovně máme spoustu krásných knížek pro vás děti, ty knížky jsou velmi pěkné,jsou to 
pohádky, příběhy o vás, o dětech i příběhy o zvířátkách., jsou v nich velmi pěkné obrázky. 
Určitě i vy tady ve školce máte nějaké krásné knížky, je to tak? 
A doma máte taky knížky, a kde je máte uložené? ( v pokojíčku, na poličce, v knihovničce) 
A jak se o ty knížečky staráte, neházíte s nimi, netrháte je , nekreslíte do nich? 
O knížky se musíte velmi pěkně starat aby byly hezké a dlouho vám vydržely. 
Jak už jsem vám říkala, máme u nás v knihovně spoustu hezkých pohádek. 
Vy určitě nějaké pohádky znáte třeba z večerníčků, na které se určitě všichni rádi díváte. 
Vzpomene si někdo z vás na nějaký večerníček,  
např. Maxipes Fík 
         Maková panenka 
         Rákosníček 
         Mach a Šebestová 
         Štaflík a Špagetka 
         Křemílek A Vochomůrka 
         Rumcajs  ( a mnoho dalších) 
 
Určitě znáte krásné pohádky o Krtečkovi. 
Já jsem vám tady donesla ukázat knížky  o Krtečkovi, které my u nás v knihovně máme. 
Až začnete chodit do školy a naučíte se číst a psát, tak potom přijdete k nám do knihovny, 
přihlásíte se a budete si chodit sami půjčovat knížky. 
Teď bych vám ukázala knížky, které jsem vám přinesla a my si  společně z jedné přečteme 
krátkou pohádku. 
Ukázky knih o Krtečkovi a četba příběhu z představovaných knih. 
. 
 
Knížka :Šnečku, šnečku….  zeptám se kdo zná, budu předčítat říkanky, kdo bude znát, tak se 
přidá. Za přednes děti dostanou bonbon. 
Na závěr pozvu v červnu do knihovny, dám obrázek Pejsek a Kočička (děti potom zase 
v knihovně nakreslí obrázky pro nás) 
. 
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