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Na počátku října 2015 spatřila světlo světa kniha
originálních pohádkových příběhu, která se jmenuje
Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka.
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá
místa naší překrásné a pestré planety Země.
Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek,
jehož velkým snem je objevovat a poznávat.
Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přeci jen
všechny
spojuje
–
hrátky
se
slovíčky,
zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z
různých jazyků, láska ke všemu a všem.
Za každou pohádkou najdete pavučinku nápadů, sadu inspirativních aktivit k příběhu.
Kniha je určena dětem od 3 let a jejich dospělým průvodcům. Je určena pro rodiny i
dětské kolektivy. Je vhodnou pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální
výchově.
Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy.
Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a
tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k
otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji
dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako
tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost,
porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům.
Autorka Mgr. Pavla Soletka Krátká je pedagožka s
originálním přístupem k výuce a milovnice jazyků,
domluví se 7 světovými jazyky. Dlouhodobě se
zabývá metodou sugestopedie a vede jazykové
kurzy pro děti i dospělé. Autorka ilustrací MgA.
Marie Snášelová Štorková je původně oděvní
designérka, která díky knížce Pohrátky odhalila i

svůj malířský talent.
Křest knihy se uskuteční 5. listopadu 2015 od
17.00 hodin v "Modrém domečku" v Řevnicích u
Prahy. Kmotrou knihy bude paní Ruth Hálová,
jedna z dětí, které zachránil sir Nicolas Winton.
Paní Ruth je opravdu tím pravým pavoučkem
Vinckem, který objevil svět a pak se navrátil do své
vlasti rozdávat své zkušenosti. Pohrátky pokřtí s
paní Ruth i celý tým Pohrátkářů a jejich dětí, kteří
se všichni společně na vzniku knihy podíleli od
prvního slova až po její vydání a tisk.
Naší organizaci, Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, je velkou
ctí, že jsme se mohli spolupodílet na cestě této krásné knížky k dětem a rodičům.
První výtisky knihy bude možné zakoupit již v říjnu 2015 v Českých Budějovicích na
veletrhu Vzdělání a řemeslo (Výstaviště, dnech 21. až 23. října 2015) ve výstavní
expozici Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež, kterou
najdete v pavionu T1.
Další informace o knize najdete na webové stránce knihy www.pohratky.cz (odtud
můžete přeskočit také na facebook knihy).
Samotnou autorku knihy a ilustrátorku si pak můžete „poslechnout“ na webu České
televize v pořadu Sama doma, který byl premiérově odvysílán ve středu 14. října
2015 na ČT1. Na pořad se můžete podívat v archivu České televize - odkaz níže.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-samadoma/215562220600109/obsah/429097-pavla-soletka-kratka-a-marie-storkovaspisovatelky-maminky-autorky-knihy-pohratky
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