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20.9.2017 BURJA - Glasilo občine Komen Stran/Termin: 28 SLOVENIJA

Naslov: V objemu besed
Vsebina: Skupina Medvedki iz Vrtca Štanjel seje to šolsko leto obogatila z novim projektom. Sodelovali smo v 

projektu V objemu besed, ki so ga omogočili: Univerza v Mariboru- Pedagoška in Filozofska fakulteta, 
Bralna značka, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS. Družinska pismenost je 

Avtor: Katarina Černigoj in MonikaTurk

Gesla: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE, BRALNA ZNAČKA

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
Pregled objav
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20.9.2017 Stran/Termin: 28

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Iz vaških skupnosti Žanr:

Površina/Trajanje: 344,88

Naklada: 1.400,00

Gesla: ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE, 

V objemu besed
Skupina Medvedki iz Vrtca Štanjel seje to šolsko leto obogatila
z novim projektom.
Sodelovali smo v projektu V objemu besed, ki so ga omogočili:
Univerza v Mariboru - Pedagoška in Filozofska fakulteta, Bralna
značka, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Ministrstvo za kulturo

RS.

Družinska pismenost je temelj bralne pismenosti, slednja pa je
nujni pogoj za delovanje v informacijski družbi. Družinska

pismenost

je medgeneracijska bralna dejavnost na vseh področjih
otrokovega razvoja (jezik, umetnost, družba, narava, matematika,

gibanje). Čas, preživet z otrokom ob knjigi, z branjem, pripovedovanjem

in pogovarjanjem, je kvalitetno preživet čas. Najpomembnejše

je, da se zavedamo, da z branjem raznolike otroške
literature spodbujamo v otroku pozitiven odnos do branja knjig;
hkrati pa je skupno branje prvi korak k trajnostnemu razvoju in

postavljanju temeljev otrokovega življenjskega sloga.

V okviru projekta sva strokovni delavki od novembra do junija
izvedli deset srečanj s starši in otroki v popoldanskem času. Na
vsakem srečanju sva obravnavali drugo zvrst knjig; od leposlovnih,

naravoslovnih do gibalnih zgodb. Po obravnavi knjige,
slikanice pa so vedno sledile tudi delavnice, ki so se na knjigo
navezovale. Tako smo delali poizkuse, izdelovali lutke, laterne, čestitke,

bili pa smo tudi na obisku v komenski knjižnici. Na vsakem
srečanju so otroci v dar prejeli tudi knjižno nagrado. Vzporedno s

srečanji je v skupini potekala tudi predšolska bralna značka. Tako
so na zadnjem srečanju v Sežani otroci iz rok pisateljice Anje Štefan

prejeli tudi priznanje za sodelovanje v projektu.
Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalili vsem staršem, ki so si

vzeli čas in so se redno udeleževali naših srečanj.

Besedilo in foto: Katarina Černigoj in MonikaTurk
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V objemu besed

Katarina Černigoj in MonikaTurk
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