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PLÁN ROZVOJE
PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
MŠ – 2019/2020

Zhodnocení předčtenářské gramotnosti v roce 2018/2019
Během školního roku jsme dětem četli nejen před odpočinkem po obědě, ale doplňovali jsme vhodnou
četbou i jednotlivá témata. Navštěvovali jsme městskou knihovnu podle plánu. Jen v říjnu se návštěva
knihovny neuskutečnila. Do mateřské školy nastoupily od září dvouleté děti, které v té době nebyly schopné
do knihovny dojít. V předškolní třídě děti skládaly slova z písmen podle předlohy, vyplňovaly křížovky, učily
se napsat své jméno, vymýšlely společně příběh atd.
Neuskutečnilo se čtení prvňáčků předškolákům.
Úvod
Předčtenářská gramotnost je období v životě dítěte, než se naučí číst a psát. Je to předškolní období, které je
nejdůležitějším obdobím v životě dítěte. Kromě jiných dovedností se utváří u dítěte vztah ke čtení, psaní a
dalšímu vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení.
Plán
V naší mateřské škole učitelé podporují děti v dovednostech, které předcházejí čtení, věnují velkou
pozornost práci s knihou, rozvíjejí u dětí fantazii, myšlení, řeč, komunikační dovednosti. Procvičují u dětí
paměť, pozornost, porozumění textu atd. Během školního roku navštěvují děti různá divadelní představení,
učí se básničky, říkadla, dramatizují pohádky.
Dbáme na to, aby čtení dětem přinášelo radost. Nabízíme knihy různých typů a žánrů. O tom, co čteme, si
současně s dětmi povídáme. Čteme dětem často a pravidelně.
V loňském roce jsme se nezapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“, předškolákům nečetli žáci první třídy
ZŠ, ale letos bychom to chtěli znovu obnovit.
Všechny třídy naší MŠ navštěvují během školního roku městskou knihovnu, kde pohádku předčítá
„pohádková babička“ (učitelky mateřské školy, které jsou v důchodu), nebo paní knihovnice Eva Rejentová.
V letošním roce bychom v předškolní třídě chtěli pokračovat v činnostech, které jsou zaměřeny na
předčtenářskou gramotnost dětí předškolního věku.
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Plán spolupráce s Městskou knihovnou Proseč
Září 2019

Eva Bešťáková – Dupálek: Příhody malého ježečka
(Tajný dům)
Říjen 2019
Vladimír Sutějev – Pohádky se zvířátky
(Zvířátka pod hříbkem)
Listopad 2019 Mireille Saver – Nečekané setkání
(Krásné příběhy na dobrou noc)
Prosinec 2019 Miloš Macourek – Pohádky
(O Kateřince a tlustém červeném svetru)
Leden 2020
Marie Kubátová – Velká kniha pohádek
(O pichlavé ježčí kůži)
Únor 2020
Gisela Fischerová – Pohádka ze světa zvířat
(Bobík má nové auto)
Březen 2020
Ronne Randallová – Huňaté pohádky na dobrou noc
(Dva malí kamarádi)
Duben 2020
Ludmila Tesařová – Maminčiny pohádky
(O pejskovi a kočičce)
Květen 2020
Marie Kubátová – Velká kniha pohádek
(O víle Dobromile)
Červen 2020
Agnieszka Fraczeková – Čtyři tlapky a ocásek
(Jahodové kotě)
„KNIHOVNA V MŠ“ – na zahradě MŠ
Termíny budou upřesňovány v jednotlivých měsících.

Předškolní třída
Termín:
Motýlková třída
Termín:
Berušková třída
Termín:
Předškolní třída
Termín:
Berušková třída
Termín:
Motýlková třída
Termín:
Předškolní třída
Termín:
Berušková třída
Termín:
Motýlková třída
Termín:
Předškolní třída
Termín:

V Proseči 26. 8. 2019

…...................................................
Mgr. Josef Roušar,
ředitel ZŠ a MŠ Proseč
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