LABORATÓRIUM ČÍTANIA je otvorené CELÝ DEŇ!
ČÍTAME – ZAŽÍVAME – SPIEVAME – TANCUJEME – DRAMATIZUJEME
A VÝTVARNE STVÁRŇUJEME
PREZENTÁCIE tvorivého čítania a čítania s porozumením a zážitkom
PODUJATIA s hosťami
KNIŽNICA vydavateľských noviniek i odporúčaných kníh
PORADŇA ČÍTANIA
TESTOVANIE vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií prostredníctvom
eye-trackera Tobii
VÝSTAVA detských prác 16. ročníka súťaže EX LIBRIS Hlohovec „Svet okolo nás“
tvorivé výlety za múzami s umeleckým štúdiom MÚZA Bratislava
putovanie dejinami za výnimočnými SuperŽenami
víkendové ZÁKULISIE knižného veľtrhu
Laboratórium čitateľských spomienok – POVINNÁ literatúra

10. 11. 2019, nedeľa
10.15

Mackova rodina (4 r+)
Else Holmelund Minarik. séria Malý macko. Ilustrácie Maurice Sendak. OZ
Slniečkovo.
Prinesiete si svojho plyšového macka? Zoznámite ho s malým očarujúcim
mackom svetovo úspešnej knižnej série? Aj on, ako každé mláďa – i to človečie
potrebuje dobrácky, láskyplný, bezpečný domov. A tak sú jeho príhody
veeeeľmi podobné tým, ktoré zažívajú deti.

Celodenný nedeľný program
Povinná literatúra – Laboratórium čitateľských spomienok (školáci)
Keď sa povinné čítanie stane zábavou. Keď mama, tato, čítajú aj školákom. Keď
sa zaprášené knihy premenia na stále živé spomienky... Keď sa stávame
skúsenými rozhľadenými čitateľmi.
Vyberáme z KNIŽNICE slovenských vydavateľstiev

Na malých i veľkých návštevníkov sa tešia:
autorky projektu Mama, tata, čítajte s nami a lektorky tvorivého čítania deťom
Natália Mazanová a Ľudmila Hrdináková

pedagógovia a študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v BA;
výskumní pracovníci Vedeckého parku UK v BA a umelecké štúdio MÚZA Bratislava.
Príďte si hoci len tak posedieť a začítať sa …, oddýchnuť si …
Sledujte program, alebo sa usaďte v kútiku a listujte …
Ponúkame individuálne konzultácie a poradenstvo v oblasti čitateľstva detí predškolského
a mladšieho školského veku s možnosťou otestovania vnímania a spracovania textov
a vizuálnych informácií prostredníctvom eye-trackera Tobii.
Dramaturgia programu: Natália Mazanová
Odborná a umelecká garancia: Natália Mazanová, Ľudmila Hrdináková
ČÍTAJTE S NAMI ☺

rezervácia miest na program – pre školské skupiny (prosíme, dajte nám o sebe vedieť):
natalia.mazanova@mamatata.sk
tel. č. 0903 474 426

