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TEMATICKÉ KUFŘÍKY – METODIKA 
 

 obsah: tematický kufřík (TK) – jde o skutečný dětský kufr, který 

obsahuje knihy, didaktické pomůcky, hračky, hry, CD a další 
související média; vše vážící se k jednomu specifickému tématu; 

jsou zde vkládány jednak věci, které vyžadujeme vrátit v původním 
stavu (hrací kartičky, hry, počítadla)  a jednak materiály, které jsou 

určeny k aktivnímu použití a jež dokopírujeme z různých 
metodických materiálů a vkládáme nově do TK před každým dalším 

půjčením (omalovánky, doplňovačky, návody k jednotlivým 
aktivitám, apod.)   

 cíl: osvojení si poznatků, dovedností z jedné konkrétní oblasti 
lidského vědění, a to aktivní formou, která předpokládá 

interdisciplinární propojení; využití fantazie a tvořivosti;  
 určení: dětem předškolního věku, jejich rodičům či prarodičům, 

jejichž aktivní účast a výpomoc předpokládá kompletní využití 
možností konkrétního TK 

 absenční půjčování: hodnota každého jednotlivého kufříku se 

pohybuje v rozmezí 1 000 – 1300,- Kč, proto je půjčován oproti 
podpisu rodičů na připraveném formuláři /viz níže/, na dobu jednoho 

měsíce; kufříky je možné také běžně si rezervovat za poplatek dle 
aktuálního ceníku a podmínek platného Knihovního řádu Knihovny 

města Ostravy; v případě ztráty nebo poškození nějaké věci z 
kufříku je třeba zaplatit částku, za niž byla zakoupena  

 vzor formuláře, který je předkládán k podpisu dospělé os.: 
 

 

 
 bližší popis obsahu vybraných kufříků:  

 

LOGOPEDIE 
1. Logopedie pr.č. 394275     179,- 

2. Logopedická cvičení      169,- 
3. Logopedické vymalovánky     129,- 

4. Žežicha se neříká      299,- 
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5. Oboustranná stíratelná tabulka + 2 ks fixů     53,- 

6. Zrcátko          25,- 
7. Dřevěná píšťalka       23,- 

8. Razítka 2 ks        28,- 

9. Děrovačka kreativní – kytka     60,- 
10. Karty s výslovností jednotl.písmen    35,- 

11. Kufřík        155,- 
Celková cena kufříku              1.155,- 

 
SVĚTEM ZVÍŘAT 

 
1.  První psaní se zvířátky      229,- 

2.  Namaluj a smaž – divoká zvířátka    229,- 
3.  Pexeso – 2 sady        50,-                                                       

4.  Sada razítek – zvířátka       28,- 
5.  Razidlo – kočička        60,- 

6.  Šablona zvířátek – malá       14,- 
7.  Šablona velká         21,- 

8.  Domácí zvířata        69,- 

9.  Zvířata světa 3D obrazy      229,- 
10. Čti a hraj si s magnetkami – zvířátka    169,- 

11. Pracovní list – zvířata a jejich potrava      3,-    
12. Vystřihovánka „Na farmě“       35,- 

13. Sada hraček v tubě         30,- 
14. Kufřík         150,-  

Celková cena kufříku                    1.316,- 
 

UČÍME SE POČÍTAT 
 

1. Školička pro nejmenší 1,2,3   129,- 
2. Obrázkové počítání     229,- 

3. Sada čísel       15,- 
4. Sada matematických znamének     35,- 

5. Plastové počítadlo       43,- 

6. Čti a hraj- tvary     169,- 
7. Pracovní listy          3,- 

8. Učím se – počítání     199,- 
9. Počítání s obrázky       69,- 

10. Stíratelná tabulka + 2 ks fix     53,- 
11. Kufřík                                                      149,- 

Celková hodnota kufříku                               1.093,- 
 

 zdroj insdpirace: knihovny v Brně - http://www.kjm.cz/tematicke-
kufriky; Jihlavě - http://www.knihovna-ji.cz/118-

novinky.html?zobrazdetail=1&idclankunovinka=1044; Kroměříži - 
http://duha.mzk.cz/clanky/kromerizska-knihovna-pujcuje-i-kufriky 

 

http://www.kjm.cz/tematicke-kufriky
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http://www.knihovna-ji.cz/118-novinky.html?zobrazdetail=1&idclankunovinka=1044
http://www.knihovna-ji.cz/118-novinky.html?zobrazdetail=1&idclankunovinka=1044
http://duha.mzk.cz/clanky/kromerizska-knihovna-pujcuje-i-kufriky
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pobočka Vietnamská v Ostravě-Porubě zahájila absenční půjčování 

4 ks tematických kufříků od 7/2011; od 9/2011 rozšířeno na 7 ks; 
iniciátoři projektu: Bc Marta Malchárková, Ivana Pilátová, jimž se 

také podařilo získat sponzorský dar na startovní 3 ks TK a zejména 

rozvinout aktivitou TK jinou dlouhodobě úspěšnou aktivitu, tj. 
pravidelné setkávání rodičů na rodičovské dovolené a jejich dětí 

s názvem Knihovníčci 
 

 
 

V Ostravě dne 25/8/2011 
Vypracovala: Mgr.Irena Šťastná 

 

 


