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Úvod
	Cieľom práce je vypracovať na základe nadobudnutých teoretických vedomostí z informačnej výchovy praktický scenár informačnej výchovy na materskej škole (ďalej len MŠ) a v I. ročníku základnej školy (ďalej len ZŠ). 
	Informačná výchova (ďalej len IV) v tomto kontexte chápaná ako príprava na využívanie informácií, cieľom ktorej je systematické, organizované a kontinuálne nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Je to cieľavedomý formatívny proces zaradený do výchovnovzdelávacieho systému, ktorý začína materskou školou a pokračuje na základnej škole a strednej škole. Výsledkom pôsobenia  by mala byť komplexná pripravenosť jedinca pre prácu s informáciami v rôznych formách a spôsoboch, v rôznych informačných prostrediach.
	Z realizačného hľadiska som prácu rozdelila na dve základné časti, na návrh obsahového projektu informačnej výchovy pre MŠ (scenár k 2 hodinám v knižnici) a projekt pre prvákov na ZŠ (scenár k 2 hodinám v knižnici). Oba dvojhodinové scenáre som koncipovala ako systematický, súvislý a komplexný celok – hodiny na seba nadväzujú. 






1 Všeobecné didaktické zložky IV v MŠ a na ZŠ

	Didaktiku IV tvoria okrem iného, tieto základné zložky : cieľ (prečo?), obsah (učivo – čo?), metódy a formy (ako?), prostriedky (prostredníctvom čoho, čím), zásady (čo dodržiavať), učiteľ, lektor, knihovník (kto?), dieťa, žiak ZŠ (koho?). Pri vypracovávaní akéhokoľvek scenára informačnej výchovy si ich musíme vymedziť, obsahovo naplniť a rešpektovať.

 Prvky scenára:  a) Stanovenie cieľa, prípadne čiastkových cieľov 
                           b) Forma IV
                           c) Typ a druh tematických celkov a úloh
                           d) Miesto a podmienky realizácie
                           e) Vekový stupeň, stupeň výchovno-vzdelávacej inštiúcie (v našom prípade 			MŠ, 1.roč. ZŠ), počet detí.
                           f) Časové vymedzenie
                           g) Výber metód
                           h) Prostriedky, pomôcky
                           ch) Použité informačné pramene
                            i) Príprava navrhovateľa a realizátora IV
                   

2 Dieťa predškolského veku a dieťa v I. ročníku ZŠ

	Pre dieťa predškolského veku (3-6 rokov) sú charakterisktické určité zvláštnosti, ktoré sa musia brať do úvahy pri zostavovaní projektu IV a sú to  najmä:
	výrazné pocitové vnímanie skutočnosti (spontanne prejavy kladných a záporných emócií, citovosť)

fantázia a predstavy (zveličovanie a hľadanie kontrastov)
pamäť je názorná a obrazná (spojená s konkrétnou činnosťou alebo príkladom)
pozornosť je nestála (vyžaduje zmenu a pohyb)
	hra


Dieťa v I. ročníku ZŠ sa veľmi nelíši od dieťaťa predškolského veku, u dieťaťa:
	pretrváva citovosť, spontánne prejavy emócií

zdokonaľuje sa vo vnímaní znakov a vlastností objektov
narastá schopnosť odlišovať skutočnosť od fantázie
pamäť je názorná a obrazná (logické zapamätávanie je ešte stále obmedzené)
	postupne sa zapája abstraktné myslenie

        
	Pre scenáre, ktoré sa majú vypracovať pre deti predškolského veku a I. ročníka ZŠ, je dôležité mať na zreteli všeobecné didaktické zásady, ktoré sú pre tento vekový okruh nevyhnuté, ide najmä o zásady: 
	názornosti (dieťa nemá ešte rozvinuté abstraktné myslenie, všetko, čo im chceme vysvetliť, musí byť názorne predvedené a ukázané)

hravá forma a zásada aktivity (dieťa nie je ešte schopné sa sústrediť na jednu vec dlhšiu dobu)
	primeranosti a prístupnosti (postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu, od jednotlivému k všeobecnému)

postupnosti a systematickosti (nadväznosť vedomostí)
sústavnosti a plánovitosti ( rozdeliť učivo do logických  celkov)
2 Súčasný stav riešenej problematiky IV na MŠ (prieskum)

	Základy práce s informáciami sa pokladajú už v rámci MŠ, práve preto je toto obdobie jedno z najdôležitejších z hľadiska formovania čitateľských návykov, ktoré ovplyvňujú a sprevádzajú jedinca po celý život. 
	Výchova dieťaťa – čitateľa začína skôr než ono samo začne aktívne čítať, a to formou predčítavania rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, učiteľkami v MŠ alebo pracovníčkami v knižnici. Tieto osoby  sú pre „informačný“ vývin dieťaťa veľmi dôležité. 
	IV  možme zaradiť do oblasti literárnej výchovy pre deti MŠ, ktorá sleduje výchovu k literatúre, no v tomto období je to skôr výchova literatúrou, kedy detská kniha slúži ako priamy pomocník výchovnej práce s deťmi (Vargová, 1978, s. 72)

	Keďže vychádzame z predpokladu, že základy výchovnovzdelávacieho procesu so zameraním na IV by sa mali budovať  už na materskej škole, venujeme preto problematike MŠ väčšiu pozornosť – uvedením aj postrehov z vlastného prieskumu po MŠ so zameraním na zistenie súčasného stavu prípravy na prácu s informáciami detí predškolského veku.    
	Pre vypracovanie praktického projektu IV pre MŠ je dôležité brať do úvahy konkrétne podmienky a možnosti MŠ v súčasnosti a zasadiť projekt do aktuálneho kontextu MŠ. Preto pre uvedenie do problematiky volíme stručný popis práce s informáciami na MŠ, čo sa týka aj spolupráce s knižnicou, keďže knižnica je neodmysliteľnou súčasťou formovania informačných návykova a zručností, pretože „úlohou knižnice je napomáhať výchovnému procesu materskej a základnej školy vlastnými špecifickými formami“. (Vargová, 1978, s. 57)
	Na základe prieskumu v MŠ v Dúbravke môžme konštatovať, že súčasný stav realizácie IV ovplyvňujú najmä nasledovné faktory:

	Neexistencia jednotnej metodiky, osnov práce s informáciami na MŠ (chýba hlbšia prepracovanosť základných osnov informačnej a literárnej výchovy napr. postupnosť a nadväznosť, metódy práce s textom, metodika vzťahu ku knihe a literatúre (Lobotková, 1978, s. 74) 

Spolupráca s knižnicou je determinovaná blízkosťou MŠ od knižnice (je zákaz cestovať s deťmi z MŠ v prostriedkoch MHD, čo znamená, že čím ďalej sa nachádza MŠ od knižnice, tým je i menšia pravdepodobnosť návštevy knižnice)
Čitateľské návyky sa formujú a IV prebieha živelne, v závislosti od konkrétnych možností a podmienok MŠ (napr. ukážka výroby papiera, vymýšľanie vlastných rozprávok, kreslenie počúvaného a pod.)
Nedostatok financií na nákup literatúry do knihovničiek v MŠ

	Z uvedených dôvodov je zrejmé, že práca s informáciami na MŠ záleží a mení sa od jednej MŠ k druhej a záleží na konkrétnych osobách – riaditeľkách MŠ, ako sa k tejto problematike stavajú. Avšak, ako som postrehla pri návštevách MŠ a rozhovoroch s riaditeľkami a učiteľkami MŠ, v každom prípade treba zdôrazniť, že prebieha jednoznačná snaha, aby jednotlivé zložky výchovy dieťaťa (telesná, rozumová, výtvarná, jazyková, literárna, matematická, informačná) tvorili svojimi väzbami jednoliaty celok a rozvíjali dieťa po všetkých stránkach, IV nevynímajúc.	






4 Scenár IV pre MŠ 

	Návštevu knižnice deťmi MŠ zaraďujeme do posledného ročníka MŠ (5-6 ročné deti, kedy sa predpokladá dostatočná psychická vyspelosť). IV na MŠ môže uľahčiť  a prípraviť deti na prechod do I. ročníka ZŠ. Návštevy knižnice sú plánované na I. polrok a na konci II. polroku posledného ročníka MŠ. 

4.1 Scenár I. hodiny IV pre deti MŠ 

Druh podujatia: úvodná hodina v knižnici pre deti MŠ
Forma: exkurzia v knižnici
Miesto konania: oddelenie pre deti 
Cieľ: 
oboznámiť deti s pojmami 
	kniha (ako vzniká, ako sa dostane do knižnice a k čitateľovi) 
spisovateľ, ilustrátor
	kníhkupectvo

vlastná knižnica
knižnica
záložka
	čitateľský preukaz
	správne zaobchádzanie s knihou (hygienické návyky)
	ako sa stať čitateľom 

Počet detí: trieda MŠ
Časové vymedzenie: 30 min + 15 min kreslenie záložky
Metódy: názorný výklad, rozprávanie, kladenie otázok pre udržanie pozornosti detí
Prostriedky: výstavka detských kníh pre predškolský vek, dotrhaná kniha, záložka, 		čitateľský preukaz, diaprojektor, plátno, farebný papier a ceruzky na vyrobenie 		záložky, maňuška víly Knihomily (návrh víly z rozprávky o „Victoria Plum“)
Odporúčaná literatúra: Bendová, K. - Čačky – hračky, Ako Jožko Pletko poplietol vždy všetko Podjavorínska, Ľ. – Do školy, Dobšinského ľudové rozprávky, Hronský, J. C. – Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, detské leporelá, 

	Milé deti, srdečne vás vítam na prvej návšteve v našej knižnici, ja som víla Knihomila. Volám sa tak, lebo mám rada knižky. 

vysvetlenie pojmu „kniha“
	Som si istá, že aj vy máte radi knihy rozprávok, všakže? Mamičky,  oteckovia, starí rodičia alebo starší súrodenci vám ich radi rozprávajú alebo čítajú a vy ich radi počúvate. Ale rozprávok je na svete veľmi veľa a na to, aby sa nestratili niekde v lese alebo nepoplietli,  akože drak unesie princa a princezná bude musieť princa vyslobodiť, alebo aj na to, aby zvieratká nemuseli žiť na mesiaci, sú rozprávky napísané pekne po poriadku v knihách.
	(ukážka knihy na plátne)
- ako vzniká kniha	
Na to, aby sa kniha dostala až k vám domov, aby vám ju mohol niekto prečítať alebo ste si ju prezreli samé, musí zdolať dobrodružnú cestu, o ktorej vám teraz porozprávam.
	Predstavte si, že v lese stojí veľký starý strom, keďže chce byť ešte užitočný, prídu drevorubači, zotnú ho a odvezú do továrne, kde z neho vyrobia bielučký papier. 
	(ukážka stromu na plátne a papiera)

- vysvetlenie pojmu „spisovateľ, ilustrátor“
	Na to, aby sa kniha stala knihou, musí byť v nej niečo napísané a o to sa postarajú ujovia a tety spisovateľky, ktorý pre vás vymyslia rozprávku alebo básničku. Aby sa vám rozprávky ešte viacej páčili, ujo ilustrátor nakreslí obrázky. Potom sa rozprávka alebo básnička s kresbami vytlačí na bielučký papier zo stromu, ktorý chcel byť užitočný a tak vzniká kniha.
	(ukážka knihy na plátne)
- vysvetlenie pojmu „knihkupectvo“
 	Takáto peknučka, novučičká kniha plná dobrodružstiev, tajomstiev a príbehov putuje do kníhkupectva – tam, kde sa knihy kupujú a odtiaľ k vám domov, keď vám rodičia knihu kúpia, aby ste sa z nej mohli tešiť a prezerať si ju,  alebo kniha pricestuje  k nám do knižnice, a tu si ju môžete požičať. 
- vysvetlenie pojmu „domáca knižnica a rozdiel domáca knihovnička vs. knižnica“
	Viem, že máte knižočky aj doma vo vašej knihovničke, ale keby ste chceli prečítať všetky knihy, ktoré sa vám páčia, nemohli by ste, lebo by sa vám nezmestili nielen do knihovničky, ale ani do bytu. Preto sú knihy tu v knižnici a vy si ich môžete kedykoľvek požičať a navyše i iné deti sa  môžu tešiť z knihy, ktorá sa páči i vám a požičajú si ju, keď ju vy dočítate,  poprezeráte a vrátite. 
- vysvetlenie pojmu „knižnica“
	A teraz vám predstavím knižnicu. Zavrite na chvíľu očká a predstavte si, že ste v lese. 
	(ukážka lesa na plátne). Ale nemusíte sa báť, toto je dobrý les, plný zvieratiek, tajomstiev a  dobrodružstiev. Skúste si predstaviť, že knižnica je tiež zázračný les a koľko je v lese rôznych stromov, toľko je v knižnici rôznych typov kníh. (ukážka výstavky kníh – leporelá, detské rozprávky, básničky, obrázkové knihy). V lese žijú zvieratká, je to príroda a toto všetko nájdete aj v knihách v knižnici. Určite chodíte radi na prechádzky do lesa, jasné, že nie samé, mohli by ste sa stratiť, lebo zatiaľ nepoznáte chodníčky. Tak ako vám rodičia na prechádze v lese ukazujú cestičky, aby ste sa nestratili, podobne vám čítajú rozprávky a ukazujú obrázky, aby ste sa naučili vyznať sa v knihách a aby ste sa neskôr samé mohli poprechádzať po zázračnom mieste ako je knižnica. Keď zavriete očká v lese a počujete ako šuchocú a ševelia listy na stromoch, podobne šuchocú i listy v knihách. 

správne zaobchádzanie s knihou (hygienické návyky)
	Ale čo je dôležité vedieť, skôr než sa pustíme do prezerania knihy? Keď je kniha nová, čistučká je oveľa krajšia než táto, však? (ukážka dotrhanej, počarbanej knihy)
	Vidíte, na to, aby kniha zostala ako práve dovezená z kníhkupectva, a aby ste sa z nej mohli tešiť vy i vaši kamaráti, musíte sa o ňu dobre starať. Nesmieme ju chytať špinavými rukami, kresliť do nej, trhať, olamovať listy či dokonca vystrihovať obrázky. Ani psíkovi a inými zvieratkám doma ich nedávame čítať, psíkov písmenká nezaujímajú, iba až by boli z medu. Vždy pred čítaním si umyjeme rúčky a sadneme si k stolu. Ak sa pôjdete hrať von s kamarátmi alebo psíkom, radšej knihu necháme doma, aby sa nezablatila. 
- vysvetlenie pojmu „záložka do knihy“
 A aby ste nezabudli, kde ste v knihe skončili s prezeraním, slúži záložka. (ukážka ako vkladáme záložku do knihy)

ako sa stať čitateľom
- vysvetlenie pojmu „čitateľský preukaz“
	Skôr než si požičiate knihu z knižnice, musíte mať čitateľský preukaz (ukážka čitateľského preukazu). V ňom je zaznačené ako sa voláte, kde bývate, aké knihy ste si požičali a podľa neho vieme, že sa v tomto zázračnom lese nestratíte. Aby ste dostali čitateľský preukaz, musia vám rodičia vyplniť prihlášku do knižnice. Na konci vám ich rozdám, zoberiete ich domov a keď vám ju rodičia vyplnia, prídite spolu s nimi do knižnice. Porozprávajte im doma, čo ste sa nové dozvedeli.

- záver, vyrobenie  záložky do knihy
	Je ešte veľa veľa vecí, ktoré si o knihách a knižnici povieme, ale to až nabudúce. Čo poviete, dosť bolo rozprávania, nakreslíme si záložku, aby ste boli pripravené na veľké dobrodružstvo vo svete kníh.  

	A pamätajte, každý strom v lese má svoju zázračnú moc skrytú v rozprávke a keď budete pozorne načúvať, započujete tú rozprávočku i vy.


4.2 Scenár II. hodiny IV pre MŠ

Druh podujatia: hodina v knižnici pre deti MŠ
Forma: exkurzia v knižnici
Miesto konania: oddelenie pre deti 
Cieľ: 
zopakovať nadobudnuté vedomosti z minulej návštevy 
- čo je kniha, ako vzniká, ako sa dostane do knižnice a k čitateľovi,  	knižnica, záložka, čitateľský preukaz atď
	správne zaobchádzanie s knihou
	ako sa stať čitateľom 
	predstaviť deťom oddelenie pre deti

čo je leporelo
oboznámiť deti s druhmi textov (próza, poézia – konkrétne rozdiel medzi  básňou a rozprávkou)
	správne uloženie knihy na regál
	predstaviť deťom obrázkový katalóg

 Praktická časť – hra na knižnicu
Počet detí: trieda MŠ (predpokladá sa, že trieda z minulej návštevy)
Časové vymedzenie: 30 min + 15 min hra na knižnicu
Metódy: názorný výklad, rozprávanie, kladenie otázok pre udržanie pozornosti detí, hra
Prostriedky: výstavka detských kníh pre predškolský vek (leporelo, rozprávkové knihy, 	knihy básničiek) , dotrhaná kniha, záložka, čitateľský preukaz, diaprojektor, plátno, 	maňuška víly 	Knihomily (návrh víly z rozprávky o „Victoria Plum“)
Odporúčaná literatúra: Bendová, K. - Čačky – hračky, Ako Jožko Pletko poplietol vždy všetko Podjavorínska, Ľ. – Do školy, Dobšinského ľudové rozprávky, Hronský, J. C. – Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, detské leporelá 


Milé deti, vítam vás v našej knižnici, som víla Knihomila a som veľmi rada, že ste znova prišli do našej knižnice.

	4. zopakovanie  nadobudnutých vedomostí z minulej návštevy 	
	Mnohé tváričky si pamätám z minulej návštevy a niektorí z vás neskôr prišli i s rodičmi, čo ma veľmi teší. Určite mi budete vedieť povedať, čo nové ste sa  minule dozvedeli? (nechám deti voľne rozprávať, usmerňujem otázkami a premietam obrázky z minulej prezentácie - ukážka knihy, stromu , lesa , počarbaná kniha, čitateľký preukaz .	
	Vidím, že ste veľmi šikovné, pamätáte si toho naozaj veľa. A dnes sa dozviete ešte niečo naviac. Minule sme si povedali, že knižnicu si môžte predstaviť ako zázračný les a knihy ako stromy v tomto lese. Teraz si povieme aké oddelenia sú v knižnici, aké knihy tu môžme nájsť a ako sa medzi toľkými knihami v knižnici nestratiť a nájsť správny chodníček k obľúbenej knihe.
predstavenie  deťom oddelenie pre deti
	Knižnica je veľká budova a skladá sa z mnohých oddelení, nájdu tu knihy vaši starší súrodenci v oddelení pre mládež, ale i vaši rodičia a starí rodičia, to je oddelenie pre dospelých. A sú tu pravdaže knihy i pre vás,  v tomto oddelení pre deti. Stavím sa, že ste zvedavé, aké knihy sú aj v iných oddeleniach, nebojte sa, ako budete rásť dozviete sa tajomstvo každého oddelenia knižnice. Ale najskôr si popozeráme a dobre sa zoznámime s oddelením pre vás – deti, lebo tu nájdete knihy, ktoré sú určené pre vás a určite sa vám budú páčiť. Ale nezabudnite si čitateľský preukaz.
čo je leporelo?
	Pamätáte na vaše prvé knihy doma, keď ste boli malí? (ukážka leporela) toto je leporelo, má hrubé strany, preto sa  ľahko nezničia, je možné ho rozkladať, skladať, sú v ňom obrázky a môžte sa s ním i hrať, preto je leporelo určené pre najmenších. Ale vy už ste veľký, viete ako sa má zaobchádzať s knihou, však? 

oboznámiť deti  s básňou a rozprávkou, aké sú medzi nimi rozdiely 	
	Ale v knižnici sa nachádzajú i mnohé iné knihy. Minule som vám rozprávala, že knižnica je ako les, no a tak ako ste sa v škôlke učili, že stromy v lese sú listnaté, tie, ktorým na zimu opadne lístie a ihličnaté, ktoré sú celý rok zelené a rastú na nich šišky. Tak podobne sa delí i text knihy – môže byť veršovaný - rýmovaný, to je básnička a rozprávaný ako rozprávka. 
	7.1 čo je básnička
Básnička sa rýmuje, recituje, je kratšia a píše sa vo veršoch. Určite poznáte veľa básničiek a ak chcete môžme sa naučiť i jednu o knižnici, súhlasíte?
	
	Básnička o knižnici 

	Prišli deti do knižnice, 
	nájdu tu kníh na tisíce.
	Zvieratká, deti, stromy a hračky
	zahrajú sa s vami na skrývačky.

	Kto ich nájde hneď,
	dostane odmenu sladkú ako med.
	Jeden – dva – tri – štyri – päť
	Objavíme v knihách celý svet.

	7.2 čo je rozprávka?
	A teraz k rozprávke, tie máte určite radi, rodičia vám ich rozprávajú alebo čítajú. Rozprávka je dlhšia ako básnička, preto si nemusíme pamätať všetky slová rozprávky. Je vymyslená. Poznáme rôzne rozprávky, vystupujú v nich princezné, princovia, draci a čarodejníci, dejú sa tam zázraky a dobro vždy zvíťazí nad zlom. 
	Ktorá je vaša obľúbená rozprávka? (nechám deti voľne rozprávať)

	V knižnici môžte nájsť aj knihy básničiek i rozprávok. Sú to rozprávky a básničky o prírode, o zvieratkách, deťoch a ľuďoch, ale i hračkách a veciach okolo nás. 
správne uloženie knihy na regál
	Keď sa pozriete okolo seba, všetky knihy stoja stoja v regáloch rovno ako stromy v lese. Každá kniha má svoje miesto. Knihy sú poukladané tak, aby sme na chrbáte knihy videli meno autora a názov knihy. (názorná ukážka chrbátu knihy)
	 Viem, ešte neviete čítať, ale čoskoro sa to v škole naučíte. Teraz vám pomôžu s výberom tety knihovníčky alebo vaši rodičia, keď sem prídu s vami.
	Keď si knihu vyberiete a prezriete a nechcete si ju požičať domov, vrátite ju na svoje miesto, lebo ako som povedala, každá kniha má v knižnici svoje miesto.
(názorná ukážka – vyberiem knihu, prezriem si ju a uložím na miesto)

9. predstaviť deťom obrázkový katalóg	
	Keď sa pozriete okolo, je tu veľa veľa kníh, aby ste vedeli knihu, ktorú si chcete prezerať a poľahky nájsť, a aby sa vedelo, kam – do ktorej poličky kniha patrí, všetko je napísané a nakreslené v obrázkovom katalógu – tam sú iba lístočky s názvom knihy, s menom uja spisovateľa a taktiež je tam zaznačené miesto, kde knihu nájdeme. Katalóg je ako cestička v lese, dovedie nás ku knižke, ktorú si chcete prezrieť. Lístky v katalógu sú uložené podľa abecedy, vy ešte písmenká abecedy nepoznáte, preto sú tam i obrázky, aby ste vedeli o čom sú – rozprávky a básničky o zvieratkách,o prírode, deťoch a hračkách.

praktická časť – hra na knižnicu
	A teraz sa deti zahráme na knižnicu, aby ste si osvojili všetko, o čom sme na tejto vašej návšteve v knižnici hovorili. ( rozdelím deti na skupiny, aby si precvičili postup úkonov v knižnici: deti prichádzajú do knižnice, odovzdajú čitateľský preukaz, prezerajú  si obrázkový katalóg, vyberajú knihy z regálov a vracajú nazad – predpokladá sa pomoc učiteľky MŠ, asistujeme, pomáhame a usmerňujeme deti, aby sa prechádzalo chybám hneď od začiatku).

5 Scenár IV pre I. ročník ZŠ

	Návštevy knižnice deťmi I. roč. ZŠ sú plánované na I. polrok a na konci II. polroku I. ročníka ZŠ. 
	
5.1 Scenár I. hodiny IV  pre I. ročník ZŠ

Druh podujatia: úvodná hodina v knižnici pre žiakov I. ročníka ZŠ
Forma: exkurzia v knižnici
Miesto konania: oddelenie pre deti 
Cieľ: 
zopakovanie pojmov: knižnica, kniha, spisovateľ, ilustrátor
	    2. oboznámiť deti so základnými údajmi informačného prameňa (autor, názov, 		ilustrátor), správny výber a vrátenie knihy na svoje miesto
	    3.čo je časopis a rozdiel medzi časopisom a knihou
	    4. oboznámiť deti so žánrami literatúry:
			- rozprávky
			- básničky
			- príbehová a náučná literatúra, rozdiel medzi nimi
	ako sa stať čitateľom:
	ako sa zapísať 
	prezeranie knihy a výber
	ako sa orientovať v katalógu
	správne zaobchádzanie s knihou (hygienické návyky)
	ako knihu vrátiť 

	    6.  naučiť deti počúvať a vnímať hovorený alebo čítaný text a následne 			reprodukovať 	text len podľa obrázkov v knihe
Počet detí: trieda I. ročníka ZŠ
Časové vymedzenie: 30 min + 15 min. spoločné prečítanie úryvku z vybranej knihy a jej 			reprodukcia prostredníctom obrázkov
Metódy: názorný výklad, čítanie a rozprávanie, kladenie otázok pre udržanie pozornosti detí, 
Prostriedky: výstavka detských kníh pre deti I.ročníka ZŠ (rozprávok, básničiek, encyklopédia pre deti, dobrodružná kniha, časopisy pre deti a pod.) ,dotrhaná kniha, záložka, čitateľský preukaz
Odporúčaná literatúra: Dobšinského ľudové rozprávky, Bendová, K. – Ako Jožko Pletko poplietol vždy všetko, Osmijankové rozprávky, Čapek, J. – Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Hevie, D. – Nevyplazuj jazyk na leva, Hronský, J. C. – Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, O snehulienke a siedmych trpaslíkoch, Detská ilustrovaná encyklopédia zv. 5 – otázky a odpovede, časopisy Včielka, Mamatatajojo

Milé deti, vítam vás v našej knižnici

1 zopakovanie pojmov knižnica, kniha, spisovateľ, ilustrátor
	Ako vidíte a už určite viete, knižnica je miesto, kde sú uložené knihy. No nie sú tu len tak pre nič, za nič, sú tu pre vás, aby ste si ich mohli požičať a prečítať a dozvedieť sa veľa nového, pretože každá kniha je plná vlastných tajomstiev. 
	Dám vám deti otázku, páčia sa vám písmenká? V škole sa ich učíte čítať a písať, aby ste si sami vedeli prečítať rozprávku alebo básničku skrytú v knihe. To znamená, že  kniha je plná písmeniek, tie sa skladajú do slov a viet a nakoniec vzniká príbeh. Príbehy, rozprávky a básničky píšu tety a ujovia spisovatelia, ale v knihách nájdeme aj mnoho obrázkov, ktoré nakreslili tety a ujovia, ktorí sa volajú ilustrátorky a ilustrátori, aby sa vám kniha ešte viac páčila a aby ste si vedeli predstaviť, ako postavičky z rozprávok vyzerajú. A čo je najlepšie, keď sa naučíte čítať a písať, môžete si vymyslieť i vy vlastnú rozprávku a vaša kniha sa môže ocitnúť tu v našej knižnici.

2 oboznámenie detí so základnými údajmi informačného prameňa (autor, názov, 	ilustrátor) a správny výber a vrátenie knihy na svoje miesto
	Pozrite sa okolo seba, čo vidíte? Na regáloch je plno kníh. Aby sme nemuseli prezreť všetky, keď niektorú hľadáme, na „chrbáte“ knihy je meno uja alebo tety spisovateľky, teda autorov – kto knihu napísal., ako aj jej názov, aby sme knihu, keď sme náhodou zabudli alebo nevieme autora, vedeli vyhľadať. Názov nám ďalej napovie, o čom kniha je. Keď knihu poprezeráme, vrátime ju na miesto, odkiaľ sme ju zobrali, pretože každá kniha v knižnici má svoje určené miesto a žiadnej by sa iste nepáčilo, keby sa cítila stratená. (Ukážka – výber knihy z regálu, prezretie, vrátenie na miesto)
	
3 čo je časopis a rozdiel medzi časopisom a knihou	
	Okrem kníh v knižnici nájdete aj časopisy. Časopis je obyčajne tenší ako kniha a každý týždeń alebo mesiac vychádza nové číslo. Tak sa môžete dozvedieť stále niečo nové. Iste ste už mali v rúčkach časopis ako Včielka, Slniečko, Mamatatojojo  - ukážky.



4 oboznámiť deti so žánrami literatúry: 
	V knižnici je mnoho kníh rôznych žánrov, nájdete tu knihy rozprávok, básničky, romány o deťoch, o cestách a dobrodružstvách, ale nájdete tu i náučné knihy, ktoré vám prezradia viac o veciach okolo nás. Aby ste s tých pomenovaní nemali v hlavičke zmätok, vysvetlíme si čo znamenajú pekne po poriadku, aby ste vedeli, o čo máte poprosiť tety knihovníčky. 
 -  čo je básnička
	Básnička sa rýmuje, recituje, je kratšia a píše sa vo veršoch. (ukážka z výstavky) Určite poznáte veľa básničiek a ak chcete môžme sa naučiť i jednu o knižnici, súhlasíte?
	
	Básnička o knižnici 

	Prišli deti do knižnice, 
	nájdu tu kníh na tisíce.
	Zvieratká, deti, stromy a hračky
	zahrajú sa s vami na skrývačky.

	Kto ich nájde hneď,
	dostane odmenu sladkú ako med.
	Jeden – dva – tri – štyri – päť
	Objavíme v knihách celý svet.

-  čo je rozprávka?
	A teraz k rozprávke, tie máte určite radi, rodičia vám ich rozprávajú alebo čítajú. Rozprávka je dlhšia ako básnička, preto si nemusíme pamätať všetky slová rozprávky. Je vymyslená. Poznáme rôzne rozprávky, vystupujú v nich princezné, princovia, draci a čarodejníci, dejú sa tam zázraky a dobro vždy zvíťazí nad zlom. (ukážky z výstavky)

- vysvetlenie pojmu príbehová a náučná literatúra, rozdiel medzi nimi
	Príbehová literatúra je o deťoch a zvieratkách, o ich pestvách, dobrodružstvách a cestách i o prázdninách. Sú veselé i smutné, ale všetky sú zaujímavé, pretože stále sa tam niečo deje. Záleží len na vás, ktorú si vyberiete. (ukážky z výstavky)
	Náučná literátúra je pre všetkých, ktorý sa chcú dozvedieť o veciach okolo nás, prečo sú také a nie onaké. Sú to napríklad encyklopédie, vysvetlia vám, ako žijú zvieratká v lesoch, prečo je zem guľatá, ale sú i také, ktoré sú určené pre vaše šikovné rúčky, naučia vás postaviť si lietadlo, ušiť bábku, alebo urobiť masku. (ukážky z výstavky)

5 ako sa stať čitateľom:
- ako sa zapísať do knižnice
	Skôr než si požičiate knihu z knižnice, musíte mať čitateľský preukaz (ukážka čitateľského preukazu). V ňom je zaznačené ako sa voláte, kde bývate, aké knihy ste si požičali a podľa neho vieme, že sa v tomto zázračnom lese nestratíte. Aby ste dostali čitateľský preukaz, musia vám rodičia vyplniť prihlášku do knižnice. Na konci vám ich rozdám, zoberiete ich domov a keď vám ju rodičia vyplnia, prídite spolu s nimi do knižnice. Porozprávajte im doma, čo ste sa nové dozvedeli.

- prezeranie knihy a výber
	Keď si knihu vyberiete a páči sa vám, môžte si ju prečítať i tu v knižnici, sú tu na to určené miesta – stolík, stoličky, všetko pre vás, aby ste si čítanie knihy vychutnali. Keď si chcete knihu požičať domov, ukážete ju tete knihovníčke a ona ju zaznačí do evidenčného lístku a aj do vášho čitateľského preukazu a je to. Knihu si môžte požičať na  1 mesiac , ale keby sa vám veľmi páčila, stačí povedať tete knihovníčke a ona vám ju predĺži. Jednoduché, však?
- ako sa orientovať v obrázkovom katalógu
	Keď sa pozriete okolo, je tu veľa veľa kníh, aby ste vedeli knihu, ktorú si chcete prezerať a poľahky nájsť, a aby sa vedelo, kam – do ktorej poličky kniha patrí, všetko je napísané a nakreslené v obrázkovom katalógu – tam sú iba lístočky s názvom knihy, s menom uja spisovateľa a taktiež je tam zaznačené miesto, kde knihu nájdeme. Katalóg je ako cestička v lese, dovedie nás ku knižke, ktorú si chcete prezrieť. Lístky v katalógu sú uložené podľa abecedy, vy ešte písmenká abecedy nepoznáte, preto sú tam i obrázky, aby ste vedeli o čom sú – rozprávky a básničky o zvieratkách,o prírode, deťoch a hračkách.
- správne zaobchádzanie s knihou (hygienické návyky)
Ale čo je dôležité vedieť, skôr než sa pustíme do prezerania knihy? Keď je kniha nová, čistučká je oveľa krajšia než táto, však? (ukážka dotrhanej, počarbanej knihy)
	Vidíte, na to, aby kniha zostala ako práve dovezená z kníhkupectva, a aby ste sa z nej mohli tešiť vy i vaši kamaráti, musíte sa o ňu dobre starať. Nesmieme ju chytať špinavými rukami, kresliť do nej, trhať, olamovať listy či dokonca vystrihovať obrázky. Ani psíkovi a inými zvieratkám doma ich nedávame čítať, psíkov písmenká nezaujímajú, iba až by boli z medu. Vždy pred čítaním si umyjeme rúčky a sadneme si k stolu. Ak sa pôjdete hrať von s kamarátmi alebo psíkom, radšej knihu necháme doma, aby sa nezablatila. 
	A aby ste nezabudli, kde ste v knihe skončili s prezeraním, slúži záložka. (ukážka ako vkladáme záložku do knihy)

- ako knihu vrátiť 
	Doma, až knihu dočítate a doprezeráte, prinesiete nám ju, aby sa z nej mohli tešiť i vaši kamaráti. 

6 . naučiť deti počúvať a vnímať hovorený alebo čítaný text a následne reprodukovať 		text len podľa obrázkov v knihe (Praktické cvičenie)
	Ale teraz už určite netrpezlivo čakáte, ktorú knižku si spoločne prečítame. Ja vám  najskôr prečítam úryvok a potom mi ho prerozprávate podľa obrázkov, ktoré vám budem ukazovať.
	 
5.2 Scenár II. hodiny IV pre I. ročník ZŠ

Druh podujatia: II. hodina v knižnici pre žiakov I. ročníka ZŠ
Forma: exkurzia v knižnici
Miesto konania: oddelenie pre deti 
Cieľ: 
zopakovať nadobudnuté vedomosti z minulej návštevy 
	čo je pre identifikáciu knihy to najdôležitejšie? 

ako si požičať knihu?
ako správne zaobchádzať s knihou?
čo je časopis?
Aký je rozdiel medzi rozprávkov a básničkou?
	Aký je rozdiel medzi náučnou a príbehovou literatúrou?

	oboznámiť deti s inými informačnými prameňmi – zvukové, obrazové, audiovizuálne dokumenty

	    - praktické cvičenie zamerané na sledovanie čítaného textu, zvukového 		prejavu, a filmového spracovania známej  rozprávky a ich porovnanie 		(na príklade Rozprávky o psíčkovi a mačičke)
	      9. rozhovor s deťmi, čo čítajú doma, čo najračšej robia: čítajú knihy, 				pozerajú obrázky príp. TV, 	počúvajú zvukové nahrávky
Počet detí: trieda I. ročníka ZŠ (predpokladá sa trieda z minulej návštevy)
Časové vymedzenie: 20 min + 25 min. praktické cvičenie
Metódy: názorný výklad, čítanie a rozprávanie, kladenie otázok pre udržanie pozornosti detí, 
Prostriedky: výstavka detských kníh, CD, kazeta, platňa, obraz, fotografia, videokazeta	 + 		video, dotrhaná kniha, záložka, čitateľský preukaz 
Odporúčaná literatúra: Dobšinského ľudové rozprávky, Bendová, K. – Ako Jožko Pletko poplietol vždy všetko, Osmijankové rozprávky, Čapek, J. – Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Hevie, D. – Nevyplazuj jazyk na leva, Hronský, J. C. – Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, O snehulienke a siedmych trpaslíkoch, Detská ilustrovaná encyklopédia zv. 5 – otázky a odpovede, časopisy Včielka, Mamatatajojo

7. zopakovať nadobudnuté vedomosti z minulej návštevy 
	Milé deti, vítam vás v našej knižnici a som veľmi rada, že ste znova prišli do našej knižnice.
	Mnohé tváričky si pamätám z minulej návštevy a niektorí z vás neskôr prišli i s rodičmi, čo ma veľmi teší. Určite mi budete vedieť povedať, čo nové ste sa  minule dozvedeli? (nechám deti voľne rozprávať, usmerňujem otázkami, ukazujem knihy z výstavky)
čo je pre identifikáciu knihy to najdôležitejšie? 
ako si požičať knihu?
ako správne zaobchádzať s knihou?
čo je časopis?
	aký je rozdiel medzi rozprávkov a básničkou?

aký je rozdiel medzi náučnou a príbehovou literatúrou?

8 oboznámiť deti s inými informačnými prameňmi – zvukové, obrazové, audiovizuálne 	dokumenty v knižnici
	Vedeli ste, že okrem kníh v knižnici nájdete aj obrázky, fotografie, zvukové nahrávky – teda hudbu, prípadne načítané rozprávky na kazetách? Nie, tak aby ste s tých pomenovaní nemali v hlavičke zmätok, vysvetlíme si, čo znamenajú pekne po poriadku, aby ste vedeli, o čo máte poprosiť tety knihovníčky. 
- vysvetlenie pojmu obrazový dokument
	Keď vás zaujímajú pekné obrázky poprosíte v knižnici o napr. plagáty, mapky, fotografie, zbierky kresbičiek a pod. (ukážka fotografie, plagátu, mapy)
- vysvetlenie pojmu zvukový dokument a audiovizuálny dokument
	Mnoho rozprávok či príbehov môžeme aj počúvať napr. na kazete, platni, CD, prípadne si pozrieme film s obrazom i zvukom naraz, majú síce ťažký názov – volajú sa audiovizuálne, skúste to zopakovať (ukážka CD, kazety, filmu)

- praktické cvičenie zamerané na sledovanie čítaného textu, zvukového prejavu, a filmového spracovania známej  rozprávky a ich porovnanie
	Teraz vám dám otázočku – Myslíte si, že je rozdiel medzi tou istou rozprávkou v knihe, na platni, kazete, CD, filme? Neveríte? Tak pozorne počúvajte. (Prečítanie úryvku s knihy, pustenie na kazete, platni, prípadne CD a na videokazete - Rozprávka o psíčkovi a mačičke. Sledujem a zaznamenám reakcie detí).  
 9. rozhovor s deťmi, čo čítajú doma, čo najračšej robia: čítajú knihy, 				pozerajú obrázky príp. TV, 	počúvajú zvukové nahrávky


Záver

	Základným cieľom IV na MŠ a ZŠ je systematické, organizované a kontinuálne nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov, rozvíjanie čitateľských návykov a zručností, rozvíjanie metód a techník  individuálneho učenia sa. 
	Projekt som koncipovala tak, aby jednotlivé scenáre na seba nadväzovali a vytvárali súvislý celok.

Cieľom informačnej výchovy pre deti MŠ je to, aby dieťa pred vstupom do I. ročníka:
	- poznalo základné pojmy súvisiace s knihou a knižnicou
	- zafixovalo si hygienické návyky pri čítaní a správne zaobchádzanie s knihou
	- malo predstavu o knižnici, oddelení pre deti a postup, ako sa stať čitateľom 
	- prakticky rozpoznávalo druhy textov (rozprávka, básnička)
	- vedelo samo vlastnými slovami prerozprávať podľa názorných ukážok, čo sa v/o 		knižnici naučilo

Cieľom informačnej výchovy pre deti I. ročníka ZŠ je to, aby dieťa pred vstupom do 		II. ročníka ZŠ:
	zafixovalo si pojmy kniha a knižnica
	zafixovalo si hygienické návyky pri čítaní a správne zaobchádzanie s knihou
	poznalo základné informácie o prameni a orientovalo sa v obrázkovom katalógu
	orientovalo sa v knižnici a v knižničnom fonde
	rozpoznávalo literárne žánre (rozprávka, básnička, náučná a príbehová literatúra)

rozpoznávalo nosiče (zvukové, obrazové, audiovizuálne dokumenty)
vnímalo čítaný text a dokázalo ho reprodukovať len podľa obrázkov
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