Online aktivity
knihoven pro děti a
mládež v době
lockdownu

Virtuální
besedy a
přednášky

sesbíráno Zlatou Houškovou
výběr Iveta Cehelská
fCORONA
literární
festival KVČ
Jičín
Přírodohrátky
se zvířátky
MK Praha

Hele, řekni to!

M

MK Praha,
Korunní
videozáznam
besedy o
předcházení
sexuálního
zneužívání pro 1.
stupeň

povídání na
platformě
ZOOM i
s výtvarnou
dílnou

online
besedy se
spisovateli
pro děti

Pohádková
videa
KDJ Příbram

online odkaz:
Strašidlení

https://1url.cz/
4KWaG

MěK ValMez
vysílání
strašidelného
studia, zadání
úkolů, výstavka

Videa s Klárou
Smolíkovou
MK Praha,
Břevnov

Knihohrátky
virutálně
MěK Rožnov pod
Radhoštěm

online odkaz:
https://1url.cz/GK
WaV

divadlo
hrané
knihovníky

online čtenářský
kroužek

Čtenářské
kluby

Medlánečtí knihožrouti
1x týdně pro žáky
6. tříd a jejich
učitele češtiny

KJM v Brně - Medlánky

Online MRKni
klub pro rodiny
s dětmi

Čtenářský klub
pro mladší děti

Čtenářský klub

MěK Opatov

KJM v Brně

MěK Třinec

původně živý stream
přes FB, následně pak
akce přes ZOOM, což
zajistilo větší interakci
mezi účastníky

online čtenářský
klub Knihožrouti

online setkávání
2x měsíčně
uzavřená skupina
dětí ve věku 9-13
let

KFBZ

MIKS-KOMIKS
facebooková
skupina pro
fanoušky a
čtenáře komiksu

Manga anime
klub

KM Ostrava

TEEN, KJM v Brně
mladí nadšenci
japonské
literatury se
schází 2x měsíčně
online

online rodinný
klub
MěK Rokycany

CoderDojo klub
MVK Vsetín

virtuální setkání
1x týdně po dvou
skupinkách dětí
na platformě
Discord

Čtení pro
nejmenší

studio Knihovna
dětem MěK
Louny

Počteníčko
v rámci
Bookstartu
MěK Hořice

online odkaz:
https://1url.cz/V
KWaj

online odkaz:

živé vysílání na FB
s knihovnicí Bibi a
maňáskem Brunem
– čtení z knížky,
hraní a tvoření

https://1url.cz/w
KWaT
Čtení pro
nejmenší online
KM Plzně
video přístupné
zhruba cca 35
rodinám, které
spolupracují

online odkaz:
https://1url.cz/J
KWad

Pidiknir
Předčítání
pohádek pro
nejmenší
KJD Příbram

čtení, aktivity a
jóga pro nejmenší
online odkaz:
MěK Rožnov pod
Radhoštěm

https://1url.cz/5
KWaZ
Čtení pohádek
z knihovny
Pohádková
babička

přes platformu
Jitsi
každý pátek
online

MěK Sedlčany

MVK Vsetín

předtočené na
YouTube

Pondělní
Po-Čtení
KMHK

Virtuální
předčítání
pohádek

Čtení pro malé
i větší

MěK Lipník nad
Bečvou

online odkaz:

online odkaz:

https://1url.cz/w
KWag

https://1url.cz/b
KWav

Master čtenář
KM Plzně, Vinice

online tréninky
čtení pro děti 8-10
let s různorodými
aktivitami přes
GoogleMeet

BOOKSTART
čtení pro
nejmenší
KJM v Brně

online odkaz
Divný strach
brach
https://1url.cz/v
KWa9

Lovci perel
MěK ValMez

online odkaz:

online odkaz
Kosprd a Telecí

https://1url.cz/7
KWaX

https://1url.cz/c
KWac

online odkaz
Rufus Zálesák

Čtení z prastaré
knížky o Hořicících a
Hořičácích

https://1url.cz/B
KWaY

MěK Hořice

Čtenářský metr
MěK Třinec
aplikace přes Apply
– tvorba nového
papírového metru
z knih od roku 2018

online odkaz:
https://1url.cz/F
KWaO

Outdoorové
aktivity,
městské hry

Stone Balancing
MK Bory

Chrudimská
pátračka

V knihovně
k dispozici pracovní
listy, pomocí nichž
navštíví zájemci
zajímavá místa
v Chrudimi.

Knižní šifra
MěK Nová Paka

Vycházky rodin či
jednotlivců a
stavění „stone
balancing“. Z fotek
výtvorů bude
výstava.

18. ročník
prázdninového
kamínkování

MěK Chrudim

MK Mokré

Pátrání po postavách
z dětských knih a
psaní popleteného
příběhu těchto
postav. Hra začínala u
knihovny.

Čtenáři mají za
úkol najít kamínek,
namalovat ho a
přinést do
knihovny.

Putování se
skřítkem Zimníčkem
KKD Vyškov

Po stopách Káji
Maříka
MěK Mníšek pod
Brdy

online odkaz:
https://1url.cz/Y
KWa5
Hra O zvičinském
drakovi
MěK Hořice

Jednoduchá šifrovací
hra, která posílá
účastníky na další místo
s QR kódem. Plno
zajímavostí o městě a
Kájovi Maříkovi.

Pátrání po
drakově jménu,
které je umístěno
v indiciích na pěti
místech v okolí.

