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Knižní okénka:
Tipy na knihy pro
děti od 4 do 9 let

Obrázkové knihy

www.mravencichuva.cz

Online
minikurz zdarma

� Po kliknutí na obálku knihy se

dostanete do Přehledu knih a můžete si

tam přečíst anotaci i základní informace

o knize i prohlédnout náhledy z knihy

Místo na vaše poznámky
Pompon má starosti
Host
Text a ilustrace: Benjamin Chaud

Pokračování dobrodružného příběhu
o medvědích brášcích s názvem Pompon
se nudí.

Tip: Pokud se vám Chaudovy ilustrace
líbí, určitě sáhněte po knize Malý slon
Pomelon.

Úsměv pro žabku
Host
Text: Przemysław Wechterowicz,
ilustrace: Emilia Dziubaková

Obrázková kniha od autorů Obejmi mě,
prosím o síle úsměvu a myšlenky, která
vychází ze srdce.
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Důmmyšek: Muzeum
Meander
Text a ilustrace: Karina Schaapman

Vydejte se se Samem a Julií do muzea.

Na další díly série knih o Samovi a Julii
se můžete podívat na náš web.

Patti a hudební nástroje
Albatros
Text a ilustrace: Vít Mecner

O lásce k hudbě malé Patti a její touze
hrát na baskytaru.

Tip: Pokud se vám líbí Mecnerovy
ilustrace, sáhněte určitě po umělecko-
naučné knize Ruka s textem Magdy
Gargulákové. Podíváte se na ruku ze všech
možných úhlů. Kniha je mimořádně
dobře výtvarně i graficky vypravená.

Jak Fiškus zahnal Pettsonovy
chmury
Host
Text a ilustrace: Sven Nordqvist

Vynalézavý kocourek Fiškus pomáhá
dědovi Pettsonovi.

Líbí se vám vtipné vyprávění o těchto
nerozlučných přátelích? Vyzkoušejte
další díly.

Příběhové knihy s kratším textem
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Příběhové knihy
s delším textem
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Ztraceni v čase
Host
Text: Roberto Santiago, ilustrace: Enrique
Lorenzo

Napínavý příběh o cestě na Divoký západ
a do minulosti.

Zaujala vás kniha? Podívejte se na další
knihy ze série Fotbaláci této autorské
dvojice.

Koumákův fotbalový tým
Portál

Vtipný příběh, ve kterém Pate osloví
nejlepší fotbalové hráče světa, aby s ním
nastoupili v důležitém zápasu.

Podívejte se na mravenčí web na knihu
o Patem a blogování.

Pan Nikdo a bílá tma
Baobab
Text: Dora Kaprálová, ilustrace: Darja
Čančíková

Horor o tom, jak porazit strach
a beznaděj.

Hledáte tipy na další horory? Můžete
zkusit knihu Koralina nebo 12 malých
hororů.
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Báječně nerozumné
dobrodružství
Argo
Text: Katherine Rundell

Napínavý román, ve kterém děti zvítězí
nad padouchy.

Zaujala vás kniha Katherine Rundell?
Podívejte se na její další knihy.

Hvězdonauti 1: Naděje
Pikola

První díl sci-fi série, ve které jsou
hlavními hrdiny děti.

Hledáte tipy na další sci-fi? Zkuste sérii
Kepler62 nebo Já, Finis.

Jak lidé sportovali a sportují
Albatros
Text: Štěpánka Sekaninová, Tom Velčovský,
ilustrace: Matěj Ilčík

Zábavná i naučná kniha o historii
různých sportovních disciplín.
Od pravěkých her k současnému
profesionálnímu sportu.

Naučné knihy
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Nejzbytečnější zvířata na světě
Albatros
Text a ilustrace: Philip Bunting

Velmi vtipná kniha o zvířatech, která
vypadají, že k ničemu na světě nejsou…
Anebo jsou?

Hugo & Hubert 2
Labyrint
Text a ilustrace: Nikkarin

Druhé pokračování oblíbených
komiksových dobrodružství táty Huberta
a syna Huga.

Podívejte se na volně předcházející díl
příběhů o Hubertovi a Hugovi

Podívejte se na další Nikkarinovy knihy.

Přečtěte si rozhovor s autorem komiksů
Nikkarinem.

Rostík a sedm budíků
Meander
Text: Radek Malý, ilustrace: Andrea Tachezy

Vtipná kniha poezie pro všechny
milovníky spánku.

Komiks

Poezie
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Mimi a Líza: Záhada vánočního
světla
Nakladatelství Slovart
Text: Námět: Katarína Kerekesová, Katarína
Moláková; Text: Alexandra Salmela, ilustrace:
Katarína Kerekesová, Boris Šima, Ivana
Šebestová

Dobrodružství dvou kamarádek Mimi
a Lízy, kdy každá vidí svět jiným způsobem.

Kouzelný kalendář
Vyšehrad
Text: Jostein Gaarder

Napínavý příběh o jednom kouzelném
kalendáři, cestě v čase i cestě do Betléma.
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Vybrali jste knihy pro děti kolem vás, ale přemýšlíte,
jak u nich zažehnout vášeň pro čtení?

A jak to zařídit, aby knihy nezůstaly ležet v knihovničce?

Vybrat správnou knihu nestačí.

Je to velmi důležitý krok, a my věříme, že pro každé dítě na světě je kniha,
která homůže okouzlit. Přesto je klíčové nepodcenit přípravu čtenářského prostředí,

osvojit si s dětmi správné návyky a číst způsobem, který je do čtení vtáhne.

Naše zkušenosti i celá řada výzkumů potvrzují, že to má obrovský smysl.

Máme pro vás jednoduchou cestu, která dítě přirozeně a s radostí
podpoří v tom, aby si čtení zamilovalo.

Pomůžeme vám v tříměsíčním
online programu Průvodcem malých dětí ke čtení.
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V kurzu získáte praktické tipy a inspiraci,
jak už u malých dětí zažehávat vášeň pro čtení.

Program začíná v únoru 2023, ale přidat se můžete již nyní během podzimu.

Přihlásit se do online programumůžete už nyní. Pro účastníky a účastnice minikurzu
Jak zažehnout u malých dětí vášeň pro čtení máme speciální nabídku.

Namísto ceny 7890 Kč vám ho nabízíme za 3890 Kč.

Nabízíme také VIP balíček online programu Průvodcemmalých dětí ke čtení
a roční vstup do Knižního klubu Mravenčí chůvy za 7 980 Kč. Knižní klub Mravenčí chůvy

standardně nabízíme za 590 Kč naměsíc. PDF, jako je toto, je součástí právě Knižního
klubu, kdy je dodáváme ke všem videím s představením knih.

Naše nabídka platí do 17. 11. 2022.

Jak bude tříměsíční kurz probíhat a co bude jeho součástí?

✓ 4 hlavní témata formou videolekcí

✓ 3 měsíce podpory ve facebookové skupině nebo prostřednictvím
e-mailu

✓ 4 společné konzultace na ZOOMu

V lekcích najdete:

✓ 10–30minutová videa včetně audiostopy

✓ 5–7minutová videa, která shrnují každou lekci

✓ PDFsakčními kroky, které vámpomohouzažehnout čtenářskouvášeň

Chci se do programu přihlásit
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Navíc získáte 6 skvělých bonusů:

2 PDF

✓ E-book s 60 tipy na kvalitní a atraktivní komiksy, které vám
vystačí i do období, kdy budou vaše děti už velké

✓ Seznam s tipy na knihy, které můžete pořídit do školní (i domácí)
knihovničky a neuděláte chybu

4 VIDEA

✓ Videorozhovor s Janou Nováčkovou, uznávanou psycholožkou,
spoluautorkou konceptu Respektovat a být respektován o vnitřní
a vnější motivaci

✓ Video o vlivu typu podle MBTI na čtení dítěte

✓ Video o vlivu genderu na čtení dítěte

✓ Video o vlivu psychologického vývoje na čtení dítěte

Pomůžeme vám se všemi náročnými situacemi, se kterými se setkáváte
a ve kterých byste si přáli děti kolem vás podpořit. Nápomocné vám budou
videolekce plné inspirace, ale i naše podpora na ZOOMu i e-mailem po celé

tři měsíce programu.

Chci se do programu přidat
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Co o kurzu říkají jeho absolventky?

Pokud vás nabídka kurzu Průvodcem malých dětí ke čtení
zaujala, budeme moc rády, když se přidáte k dalším,

kteří se již rozhodli do kurzu vstoupit.

Potřebujete se na něco zeptat? Napište nám na e-mail kontakt@mravencichuva.cz,
a my vám rády odpovíme nebo si popovídáme. Těšíme se na vás.

Julie a Marie

www.mravencichuva.cz

Online
minikurz zdarma„Kurz Průvodcem malých dětí ke čtení 2022 pro mě byl velice inspirativní. Především jsem získala

široký přehled o knihách vhodných a relevantních pro děti od 3 do 6 let a o způsobu, jak děti
motivovat k lásce ke knihám, jak upravit čtenářské prostředí. Jako učitelka v mateřské škole se již
těším, jak poznatky získané v kurzu využiji v praxi.

Tereza Lichtenbergová„Jako rodiče a vášnivou čtenářku mě od synova narození zajímají dětské knihy a čtenářství.
Hledala jsem cestu, jak se v množství vydávaných knih vyznat a vybírat ty kvalitní a zároveň jak
s nimi pak dále pracovat. Nejen na tyto otázky jsem v kurzu našla odpověď. Moc se mi líbila přátelská
a pohodová atmosféra i způsob, jakým Marie a Julie kurz vedly, a určitě bych ho doporučila všem,
kteří se zajímají o dětské knihy a chtějí (nejen) své děti motivovat a vést ke čtení.

Tereza Krupičková„Do kurzu jsem se přihlásila především jako maminka malých dětí, jako vystudovaná učitelka a jako
nově začínající knihovnice. Kurz mi pomohl s tím, jak začleňovat knihu během dne a hlavně jak
pracovat s knihou s více dětmi. Navíc je v kurzu opravdu velké množství tipů různých knih. Tento
kurz doporučuji všem, co rádi tráví čas u knížky nejen se svými dětmi. Dozvíte se mnoho dalších
rad, jak knihu využít.

Lucie Dušková
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