Mestská knižnica H. Zelinovej vo Vrútkach
ponúka nasledovné aktivity pre žiakov prvého stupňa:

Encyklopédia - hľadanie v nej – hra nájdi chrobákovi jeho domček (1. - 2. ročník)
Rozprávky, bájky - vysvetlenie a informácia o najznámejších autoroch + pantomíma
zvieratiek vystupujúcich v bájkach (1. - 3. ročník)
Čo je knižnica (H. Zelinová, MDT, rozdelenie kníh), vyhľadávanie kníh (1. - 4. ročník)
Ako sa stať ilustrátorom ?– tvorivá dielňa spojená s čítaním knihy a ilustrovaním prečítanej
rozprávky na základe indícií (1. - 4. ročník)
Čo je kniha, ako sa o knihu starať, delenie kníh, orientácia v knihe, kto je spisovateľ, čitateľ,
ilustrátor (2. - 4. ročník) ......výroba knihy
Urobím si vlastný komiks
Územné a správne usporiadanie SR– hľadanie žltých nápoved (3. - 4. ročník)
J. Pavlovič - Hádanky na každý deň (1.- 2. ročník)
Ako sa stať katalogizátorom - výpĺňanie kat. záznamu (2. - 4. ročník)
Zdravie - Mimi a Líza - vzbudiť vďačnosť za zdravie, ako sa správať k postihnutým ľuďom
(1. - 2. ročník)
J. Uličiansky – Podivuhodné príbehy 7 morí – cestovanie po mape + test (1. - 4. ročník)
Priateľstvo - Guľko Bambuľko - rozprávanie sa o priateľstve, čo je a čo nie je správne
(1. - 3. ročník)
Slušné správanie - Opica Škorica – čítanie/rozprávanie o slušnom správaní – modelové
sitúácie (1. - 4. ročník)
Krista Bendová (život a dielo) vyhľadávanie v slovníkoch - vyhľadávnie kníh vo fonde – autor
podľa osnov po dohode s vyučujúcim (2. - 4. ročník)
Dopravné rozprávky – čítanie, pozeranie krátkej ukážky a malý testík (1. - 2. ročník)
Máj-Jún – sa koná pasovanie prváčikov za naších čitateľov – odovzdávanie diplomov
Súťaž kráľ čitateľov (október – máj) pre 2. ročník
Tvorivé dielne:
Vianoce, Veľká noc, Valentín, Deň matiek, Deň Zeme
Stála ponuka: návštevu hláste na t. č. 043-4281219
Tešíme sa na Vás

