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institucije, ki se ukvarjajo s populacijo najmlajših članov naše družbe in z njihovimi starši, začrtati 
kakovostne smernice razvoja bralne pismenosti in jih po izdelanih merilih tudi izvajati.
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V objemu besed
Družinska pismenost je ključnega pomena za dvig bralne
pismenosti v Sloveniji, zato bi morale vse institucije, ki se

ukvarjajo s populacijo najmlajših članov naše družbe in z

njihovimi starši, začrtati kakovostne smernice razvoja bralne
pismenosti in jih po izdelanih merilih tudi izvajati. Kot prispevek

k tovrstnim prizadevanjem so se v Vrtcu Senožeče,

natančneje v skupini Zajčki, kijih vodita vzgojiteljica Maja
Anderlič Može in pomočnica vzgojiteljice Vlasta Perhavec
prijavili v projekt V objemu besed, ki povezuje Univerzo v
Mariboru, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS z vrtci,

kjer je bil izveden praktični del projekta.
V sklopu projekta sta v letošnjem šolskem letu strokovni
delavki povabili otroke svoje skupine Zajčki, pa tudi otroke
iz ostalih dveh skupin na deset skupnih srečanj s starši in
otroki. Na srečanjih je vzgojiteljica Maja za starše pripravila
zelo poučna predavanja o pomenu branja, pismenosti v

vsakdanjem življenju, kakovostnih slikanicah, tabu temah,

poeziji, lutkah Predavanjem pa so sledile ustvarjalne
delavnice, v katerih niso uživali zgolj najmlajši, temveč tudi
mi, starši.

Skupaj smo ustvarjali lutke, voščilnice, igrače, izvajali smo
razne naravoslovne poskuse in telovadili, ta nazadnje omenjena

nam bo ostala še posebej v spominu, ker smo iz ust

vzgojiteljice slišali zelo privlačno zgodbo o kraljični, ki seje
potepala po grajskem poslopju, medtem pa je počela marsikaj

- in to smo z raznimi telovadnimi elementi prikazovali
tako starši kot naši otroci. Bilo je res zabavno.
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Na zadnjem srečanju, ki sta ga pripravili v sežanskem vrtcu v

ponedeljek, 5. junija, pa nas je obiskala pisateljica Anja Štefan,

kije otrokom in nam podelila priznanja za sodelovanje v

projektu.
Konec šolskega leta se starši starejše skupine Dinozavrov
iskreno zahvaljujemo Maji, da nas je lepo motivirala, da smo
skozi vse leto svojim otrokom veliko brali, se z njimi družili,
igrali in se pri tem veliko naučili. Trenutki, ki smo jih preživljali

pri njenem vodenju delavnic, so bili polni ustvarjalnosti,

radovednosti, predvsem pa polni izzivov, ki smo jih z

veseljem delili z ostalimi družinskimi člani, ko smo se vračali
domov.
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