Prázdninový útlm
Učitelia so smiechom vravievajú, že v septembri sa im do škôl a škôlok vracajú prázdne hlávky.
Je to tak. Avšak straty, ku ktorým počas leta dochádza sú

veľmi veľké.
A ako ukázalo množstvo štúdií, majú dlhodobý vplyv na ďalšie vzdelávanie.

Deti počas leta strácajú

Deti môžu počas leta môžu stratiť

matematických zručností, ktoré získali
počas roka.

jazykových zručností.

Príznaky prázdninového útlmu sú
pozorované už u päťročných detí
v prípravkách.

leta priberajú na váhe
rýchlejšie než počas školského roka.

Iba

2-3×

rodičov verí, že počas leta si treba čítať.
rodičov verí, že dieťa má byť hlavne „vonku.“

rodičov neverí, že počas leta dochádza k nejakým stratám.

v týždni pozeraním telky.
hodiny čítaním.

hodín
hodín hraním sa vonku.

4 až 6 kníh
aby nedošlo ku žiadnej strate.

prečítaných počas leta
stačí na to,

Pridajte sa k nám a čítajte si každý týždeň niečo nové. Máme pre vás niekoľko tipov na knihy a tiež
vždy jednoduchú hru či aktivitu, ktorú spolu s deťmi môžete urobiť. Toto leto nech je prečítané leto.
Pridajte sa k nám aj na sieťach. #precitaneleto #knizkynacestach #knizkyvlete

1. TÝŽDEŇ: KNIŽKA O LETE
● S. R. Berner: Potulky letom (Zelený kocúr 2014)
● M. Hlušíková: Môj dedko Rýchly šíp (Slovart 2013)
● T. Janssonová: Příběhy o skřítcích muminech Bláznivé léto (Albatros 2011)
● S. Tan: Pravidla léta (Labyrint 2014)

3. TÝŽDEŇ: KNIŽKA, V KTOREJ SA IDE NA
CESTY
● O. Scherz: O chvíľu sme doma, len si odskočíme do
Afriky (Albatros, 2015)
● G. Rodari: Rozprávky po telefóne (Artforum 2016)
● E. Stará: Chrochtík a Kvikalka (Nakladatelství 65.
pole 2012)
● F. Skála: Velké putování Vlase a Brady (Arbor Vitae
2007)

5. TÝŽDEŇ: KNIŽKA S HRADOM
● Rozprávky (Petit Press 2008)
● K. Bendová: Osmijanko rozpráva osem rozprávok o
princeznách (Mladé letá 1967)
● A. Lindgren: Ronja, dcera loupežníka (Albatros 2013)
● P. Brycz: Bílá pani na hlídání (Albatros 2010)

7. TÝŽDEŇ: KNIŽKA O NAJLEPŠOM
ZVIERACOM PRIATEĽOVI
●
●
●
●

T.
N.
R.
D.

Ďurovka: O koníčkovi Budíčkovi (Virvar 2013)
Tanská: Zajtra ideme do školy (Buvik 2009)
Čechura: Maxipes Fík (Albatros 2011)
Mrázková: Můj medvěd Flóra (Baobab 2007)

9. TÝŽDEŇ: KNIŽKA O ZMENE
● R. Lagercrantz: Môj šťastný život (Verbarium 2014)
● P. Nagyová-Džerengová: Klára a mátohy (Slovart 2012)
● L. Kosková-Třísková: Anička, žabičky a jejich přátelé
(Mladá fronta 2012)
● E. Papoušková: Kosprd a telecí (Albatros 2015)

2. TÝŽDEŇ: KNIŽKA, V KTOREJ SA PESTUJÚ
RASTLINKY

● B. Potter: Dobrodružstvá zajačika Petríka (Verbarium
2015)
● M. Dubuc: Ptáček a lev (Labyrint 2015)
● F.H. Burnett: Tajná zahrada (Knižní klub 2009)
● P. Kovač: Byliny malé čarodejky (Brio 2015)

4. TÝŽDEŇ: KNIŽKA O VODE
● M. Hlušíková: Až raz budem kapitánom (Slovart 2015)
● A. Lingren: Pipi Dlhá Pančucha nastupuje na loď
(Mladé letá 1970)
● R. Malý: Moře slané vody (Albatros 2014)
● M. Mortka: Tappiho putování po Šumících mořích (Host
2015)

6. TÝŽDEŇ: KNIŽKA, V KTOREJ SA MENÍ
POČASIE
●
●
●
●

O. Sekora: Maľované počasie (Mladé letá 1960)
P.L.Traversová: Mary Poppinsová (SPN 2006)
Blexbolex: Roční období (Baobab 2013)
F. Hrubín: Od jara do jara (Albatros 2011)

8. TÝŽDEŇ: KNIŽKA S HUDBOU ČI SPEVOM
● O kozliatkach poslušných a neposlušných (Buvik 2014)
● E. Petiška: Anička a flautička (Ikar 2016)
● P. Sís: Hrej, Mozarte, hrej! (Labyrint 2006)
● J. Rákosníková: Hrajeme si u maminky (Vyšehrad
2014)

/

Pridajte sa k nám a hrajte sa každý deň trochu inak. Máme pre vás niekoľko tipov na knihy a tiež
vždy jednoduchú hru či aktivitu, ktorú spolu s deťmi môžete urobiť. Toto leto nech je prečítané leto.
Pridajte sa k nám aj na sieťach. #precitaneleto #knizkynacestach #knizkyvlete

1. TÝŽDEŇ: O LETE

2. TÝŽDEŇ: O PESTOVANÍ RASTLIENIEK

Letný plán: rodinný brainstorming ako si predstavujete
perfektné leto. Čo by chceli robiť deti a čo vy?
Nezabudnite si všetky nápady napísať!
Čitateľský kútik na záhrade či balkóne: stačí plachta
prichytená na strome, pár vankúšov, deka a hotovo.
Alebo si zostrojte típí.

Urobte si záhon (aj v kvetináči): zasaďte si zeleninu
(redkvičky, šalát, mäta, bazalka, žerucha) alebo kvety
(sedmokrásky, letničky, lúčne kvety) zo semienok.
Poznávačka-vymýšľačka: poznáte už všetky rastlinky a
stromy na lúke? Skúste im vymyslieť nové mená. Môžete si
ich nazbierať, vylisovať a pripísať najlepšie nové mená.

3. TÝŽDEŇ: O CESTÁCH

4. TÝŽDEŇ: O VODE

Vyberte sa na výlet vlakom: nájdite v okolí zaujímavé
miesto, kam sa dá dostať vlakom, ráno zabaľte desiatu
a hurá na železnicu.
Pošlite pohľadnicu-korešponďák: pripravte si doma
čisté korešpondenčné lístky, známky, zoznam adries,
pastelky a zoberte so sebou. Počas oddychu nakreslite
obrázok, nájdite poštu/schránku a pošlite. Skúste jednu
aj k sebe domov.

5. TÝŽDEŇ: O HRADOCH
Hľadajte poklad: schovajte niekde v okolí "poklad" a
nakreslite k nemu mapu. Alebo nasmerujte cestu
pomocou indícií z jedného stanovišťa na druhé
(hádanky, nápovedy alebo fotky pre malé deti).
Postavte si kartónový hrad: veľký pre deti alebo malý
pre bábiky a rytierov.

7. TÝŽDEŇ: O NAJLEPŠOM ZVIERACOM
PRIATEĽOVI
Návšteva útulku: zájdite do miestneho útulku a doneste
psíkom staré deky alebo piškóty. (Lepšie je dopredu
zatelefonovať a zistiť čo by ste mohli darovať.)
Postavte si hotel pre hmyz: nazbierajte s deťmi vhodný
materiál a zostrojte si domček z dreva, tehál, starých
paliet alebo plechoviek. Nezabudnite dobre pozorovať
nových hostí.

9. TÝŽDEŇ: O ZMENE
Noc v stane: hoci aj na záhrade u kamarátov, pozorujte
hviezdy. Ak prší, počúvajte dážď a vymýšlajte príbehy.
Usporiadajte rodinnú slávnosť: pripravte s deťmi jedlo,
rozprávajte sa o lete, urobte výstavu vašich letných
výtvorov / obrázkov / fotiek pre príbuzných.
Pozrite si svoj pôvodný plán: splnili? Nesplnili?

More na dvore: primerane veľkú nádobu (alebo aj dve)
naplňte vodou, vyneste na záhradu alebo balkón a
nechajte deťom. Pootvárajte im kuchynské skrinky a
zásuvky, isto si už niečo vymyslia.
Prejdite sa bosí proti prúdu: pohľadajte potok alebo
brod rieky, vyzujte sa a je to. Alebo sa prejdete bosí v
daždi?

6. TÝŽDEŇ: O POČASÍ
Aké je dnes počasie?: sledujte a zapisujte počasie celý
týžden. Vytvorte si tabuľku: teplota ráno / na obed / večer,
zamračené / slnečno / dážď.
Zostrojte si slnečné hodiny: na záhrade či balkóne
umiestnite podložku s paličkou uprostred. Každú hodinu od
východu po západ slnka urobte na podložke značku podľa
tieňa.

8. TÝŽDEŇ: O HUDBE ČI SPEVE
Vyrobte si vlastné hudobné nástroje: hrkálky z roliek
toaletného papiera naplnené fazuľkami, ryžou, hrachom,
rainstick z rúriek po roličkách z alobalu, denden bubienok
(spin drum).
Naučte sa tri nové pesničky: nezabudnite na
vlastnoručný hudobný doprovod.
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