KNIHA: O MEDVEĎOVI, KTORÝ SA ŠKRABAL
Napísal: Neil Griffiths
Ilustrovala: Judith Blake

PIESEŇ: ČO NA RAŇAJKY ĽÚBIM
Hudobná skupina: Maliny Jam

Tento materiál je adaptovaný a publikovaný so súhlasom uvedených autorov,
ktorým veľmi pekne ďakujeme za ich súhlas a krásne slová.
Milí rodičia,
Sami dobre viete, že deti milujú čítanie kníh a príbehov. So súhlasom autora Neill-a Griffithsa, sme pre vás a vaše deti adaptovali knihu O medveďovi, ktorý sa škrabal. Doplnili sme ju
grafickú komunikáciu, ktorá je súčasťou knihy a tiež o pieseň o zvieratkách „Čo na raňajky
ľúbim“, ktorú sme vám tiež „preložili“ so súhlasom Maliny Jam do grafickej komunikácie, spolu
s mp4 hudobnou nahrávkou.
Rozprávka O medveďovi, ktorý sa škrabal je krásna jednoduchá rozprávka. Má krásne
ilustrácie, jednoduchý text a opakujúce sa vety, vďaka ktorým sa môžu deti relatívne rýchlo
zapojiť do jej rozprávania.
Čítanie kníh je čas na nezaplatenie, ktorý trávite so svojimi deťmi. Je to čas, keď sa môžete
spolu porozprávať a dieťa sa učí a ani o tom nevie. V rozprávke O medveďovi, ktorý sa škrabal
objavíte nielen príjemne strávený čas, ale môžete rozšíriť poznanie Vášho dieťaťa o (nové)
zvieratká, časti tela, počítanie, prírodu.
Opakované čítanie a prerozprávanie obľúbeného príbehu poskytuje dieťaťu množstvo slov,
ktoré počúva a o ktorých môže hovoriť. Čítanie je súčasťou všetkých oblastí vývinu dieťaťa:
sociálne učenie sa, fyzické aktivity, uvedomenie si pocitov a delenie sa o ne, schopnosť
komunikovať a vysporiadať sa s problémami
Čítanie, rozprávanie, spievanie, hranie a počúvanie dodávajú radosti z čítania nové dimenzie.
Dôležité je nielen opakované čítanie, ale aj to, AKO príbeh čítame (McCord, 1995).
Aby čítanie bolo magické je dôležité dbať na niekoľko bodov:
 Dramatizujte text, ktorý čítate. Keď je v texte napísané: Ticho zašepkal – tak ticho
zašepkajte tie slová. Ak autor píše, že .... a povzdychol si – tak nahlas povzdychnite. To
znamená, že zdôrazňujeme rolu rozprávača a priamu reč postáv.
 Pri čítaní prstom ukazujte čo práve čítate. Slová / grafické znaky.
 Porozprávajte sa o ilustráciách knihy.
 Nezastavujte však príliš často aby ste sa pýtali otázky, alebo sa rozprávali o ilustráciách.
Dieťa stratí dejovú niť.

Knihu si môžete otvoriť online cez link na BookCreator:
https://read.bookcreator.com/jk00lyWW5PYy0FOqDgWpZ20FkQS2/5plQrHu1TIeHz5AW4aD
jHw
Alebo ako pdf tu:
https://drive.google.com/file/d/1x-Tvg79UkCKr3walnbc6FtOuYQ4ArGKj/view?usp=sharing
Komunikačnú tabuľku s grafickými znakmi tu:
https://drive.google.com/file/d/1-CdXx_l42XXKjE9W18YSO4TUrdhqkd8L/view?usp=sharing
prípadne tí z vás, ktorí máte stiahnutú aplikáciu GoTalk Now nás môžete kontaktovať na
komunikujmespolu@gmail.com a pošleme Vám hotovú tabuľku rovno do aplikácie GoTalkNow
Pieseň ako mp4 tu:
https://drive.google.com/file/d/19j6QnGOiaxLD3J16aOp453UmHA_Mse2/view?usp=sharing
Pieseň ako pdf tu:
https://drive.google.com/file/d/1MotrPiL9wnR__PpSTVRJmdzIngivmylA/view?usp=sharing

Želáme Vám veľa zábavy!
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