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Iskanje ...

Otroci vrtca Šalovci v objemu besed
Šalovci, 08.04.2017 ob 7 : 30

Vrtecpri OŠ Šalovci se je to šolsko leto obogatil z novim projektom. Prijavili smo
se v vseslovenski projekt »V OBJEMU BESED«, ki soga omogočili: Univerza v
Mariboru –Pedagoška in Filozofska fakulteta, Bralna značka, Zveza prijateljev
mladine Slovenije in Ministrstvo za kulturo.

Družinska pismenost je termin, ki se v strokovni literaturi v angleškem jeziku uporablja v

različnih pomenih. Znotraj družine potekajo različne aktivnosti , ki razvijajo in spodbujajo
pismenost pri otroku. Seveda pa so te aktivnosti odvisne od tega , kje ta družina živi , kakšna

so pričakovanja širše družbe in koliko se družina vključuje v širše okolje. Naš projekt temelji

na medgeneracijskem sodelovanju otrok , staršev in vzgojiteljev, da bi odkrivali svet knjig,

sprejemali različne zgodbe in brali kakovostne knjige. Branje je temelj pridobivanja znanja na

vseh področjih človekovega življenja.

Cilji projekta so postaviti ustrezne mehanizme za spodbujanje družinskega branja in metod

dela za različne populacije deprivilegiranih odraslih , ki jih je treba opolnomočiti , da bi lahko na

svoje otroke prenesli bralne navade; razširiti bralno kulturo in zavedanje o njeni
pomembnosti na čim širši sloje prebivalcev. Potrebno je tudi spremeniti odnos do branja –

ta naj bo pozitiven, branje naj postane vrednota.

Vzgojiteljici iz vrtca sva se udeležili izobraževanj za kvalitetnejšo delo v okviru tega projekta.

Sedaj kot multiplikatorki v vrtcu v okviru tega projekta peljemo dve dejavnosti hkrati. Prva

je delo z našima skupinama otrok v dopoldanskem času Bralni nahrbtnik. Otrok nese

nahrbtnik, napolnjen s knjigami domov. Skupaj s starši si izbere slikanico. Doma knjige
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skupaj prebirajo, se pogovarjajo in si jih ogledujejo. Po enem tednu otrok prinese nahrbtnik

nazaj v vrtec in ostalim poroča o branju v družini. Preberejo najmanj 3 slikanice.

Druga dejavnost je delo v popoldanskem času z otroki in starši. Skupno imamo 10 srečanj ,

kjer staršem in otrokom predstavljava pomen družinskega branja, pismenosti v vsakdanjem

življenju, spoznavanje pomena informiranosti, slikanice z naravoslovnimi, glasbenimi
vsebinami ter možnost izbire kakovostnega bralnega gradiva. Obiskali smo si že tudi
Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti ter otroški lutkovni kabaret Čuk na palici v

Gledališču Park v Murski Soboti. Na naše zadnje srečanje pa smo povabili tudi avtorico
kakovostnih slikanic in knjig. Ta dan bodo vsem nam podeljena bralna priznanja otrokom

ter diplome o sodelovanju.

Vseskozi pa nam je v pomoč najina evalvatorka iz Maribora, doc. dr. Simona Pulko, prof.
slovenščine. Ob vsem tem pa otroci dobijo še odlična darila – slikanice, igralne karte, plakat;

torej vse potrebno za razvijanje bralne pismenosti. Glasno branje , pogovor z otrokom, čas,

ki ga preživimo skupaj, so nenadomestljivi. Otrok ne uživa le v branju , srečen je, ker smo z

njim!

Sandra Tibola in Suzana Balek,

vzgojiteljici in multiplikatorki

FOTOGALERIJA

KOMENTARJI

Nadaljuj razpravo ...

Prijavite se z računom ali objavljajte kot gost

Ime ali vzdevek OBJAVI KOMENTAR

FOTO : V Beltincih
zaplesale otroške
folklorne skupine

FOTO: Komedija
Minister v škripcih
navdušila v
Dokležovju

V murskosoboški
knjižnici spregovorili o
Avgustu Pavlu in
prekmurskem jeziku

FOTO: V Galeriji
Mozaik razstavlja
svoja dela Tomas

FOTO: Denis Avdič
nasmejal publiko v
lendavski dvorani

V Murski Soboti
premierno predvajali
dokumentarec Dom
ljubi dom

FOTO: Čriček poje v
Gornji Radgoni

V Pomurskem muzeju
predstavili knjigo o
madžarskih beguncih
v Sloveniji

FOTO: Dramska
skupina Močnikovi
nasmejala občinstvo v
Černelavcih

Roman Ferija Lainščka
Namesto koga roža
cveti v francoščini

FOTO: Zakladi Pušče
na Trgu kulture

FOTO : Mešani pevski
zbor Štefana Kovača
navdušil na jubilejnem
koncertu

FOTO: Močnikovi
kšeftali za znoret

FOTO: Evforija plesa v
Gledališču Park Murska
Sobota

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=e879c6db-6795-479a-b8ab-080b9c4542912023812366

	Otroci vrtca Šalovci v objemu besed



