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Úkoly: 
1.	Vyber si svoji oblíbenou knihu, povídej si s rodiči o tom, jak se s knihou zachází a z čeho se vyrábí. 
2.	Hledej v knize písmena, která už znáš nebo máš ve jméně. Vytleskej své jméno.
3.	Zkus si vyrobit záložku do knihy. 
4.	Prohlédni si pozorně obrázky v knize. Zkus popsat, co je na obrázku. Ukaž, kde je nahoře, dole, uprostřed, co je na levé, pravé straně. 
5.	Přečti si společně s maminkou nebo tatínkem pohádku. Pozorně poslouchej a zkus vyprávět o čem byla pohádka.
6.	Jaké už známe druhy knih nebo jaké máme ve školce? Leporela, dětské encyklopedie, pohádkové knihy, knihy s puzzle, knihy se zvířátky, auty, knihy se zvuky, dětské časopisy atd. 
7.	Zkus si vyrobit obal na knihu nebo nakreslit pohádku, kterou jste si četli společně s rodiči nebo si vyrob svoji vlastní knihu.
8.	Pomocí malovaného čtení si můžete číst společně s rodiči.
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Dobré ráno kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.
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Můžete si zahrát hry s písmeny.  

Hledáme předměty s básničkou
Dítě chodí během říkadla v prostoru, po určení hlásky se dotkne předmětu, který začíná na danou hlásku.
Jede, jede mašinka,
veze, veze písmenka.
Vyhraje, kdo najde vkrátku,
co má K (L, H, N ...) na začátku.


Hledám, hledám, co mám znát,
pojď mi,( mamko, taťko ) pomáhat.
Do všech koutů zajdi,
co začíná na K (L, H, N ...) najdi.



Vymýšlíme slova, které veze vláček
Jede vláček kolejáček,
co nám veze, kdo to ví?
Veze nám K (L, H, N ...) na začátku,
kdo to slovo dopoví?

