STROMOVÉ ČTENÍ

Čtení venku mezi stromy je jiné, vyzkoušej
Cíl: Dítě si vyzkouší čtení své vybrané knihy venku mezi stromy. O své
knize i venkovním čtení krátce vypráví ostatním.
Čas: 20–40 minut
Věk: čtenáři až dospělí (menší děti si mohou knihy jen prohlížet)
Prostor: příjemné místo se stromy či keři
Období: teplá část roku
Pomůcky: knihy, časopisy, komiksy, podsedáky (případně hamaky)
PŘÍPRAVA PŘEDEM
Vyzveme děti, aby si na domluvený den přinesly svou oblíbenou knihu o přírodě, stromech, lesu, keřích.
1. STROMOVÁ KNIHOVNA
Na vhodné místo připravíme nabídku knih o stromech, lesích, keřích, přírodě, zvířatech žijících mezi stromy i knihy plné
fantasy a přírodních legend. Děti si sednou kolem knih, krátce představí své vlastní knihy a proč si je přinesly. Nevadí, když
někdo knihu nedonese, může si vybrat některou z nabídky a popsat, proč si ji vybral. Je skvělé, když průvodce hrou ukáže
stručné představení knihy nejprve sám, aby děti získaly představu, jak na to.
TIP: Pokud chceme, můžeme pracovat i s nečtenáři. Pak vybereme knihy plné obrázků, ve kterých mohou děti listovat a „číst“
pomocí obrázků a příběhů v nich.
2. ČTENÍ SE STROMEM
Požádejte děti, aby si sami našly své místo v okolí stromů či keřů, kde se jim bude dobře sedět a chvilku si pro sebe „číst“.
Děti klidně mohou sedět společně kolem jednoho stromu, ale nesmí se rušit.
TIP: Pokud chcete, můžete zvolit i variantu, při které se sesednete společně a střídáte se ve čtení jedné knihy (např. Tobiáš
Lollness). U malých dětí může číst jen průvodce.
TIP: Skvělé je čtení v hamakách (látkových houpacích sítích). Děti mají rády pohodlí a houpavý pohyb.
TIP: Z této aktivity si můžete udělat pravidelný čtenářský koutek např. 1x za týden či měsíc.
3. SDÍLENÍ
V závěru se opět sejdeme a můžeme si vyprávět nejen o tom, co jsme četli, ale také o tom, jak se nám četlo. Bylo to jiné
než doma, ve škole?

HODNOCENÍ CÍLE AKTIVITY (DŮKAZY O UČENÍ)
Dítě si vybere knihu a čte venku mezi stromy.

O své knize a venkovním čtení chvilku vypráví
ostatním.
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