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Otrok star 4 do 5 let
Otrok naj bo obkrožen s knjigami, ki mu
pomagajo pri razumevanju sveta okrog njega.
Ne bojte se mu predstaviti tudi daljših zgodb,
ki so zapletenejše in imajo manj ilustracij. Raje
bo bral kaj, kar ga zanima, kot nekaj, kar se mu
zdi prelahko. Izbirajte kakovostne knjige in
pesmi zaradi zvočnosti besed ter knjige s
humorno vsebino. Otroku predlagajte naj
odpira atlas, enciklopedije ali slikovne slovarje.
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V knjižnici Velenje
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Zgodnje bralno obdobje

Ob otrokovem vstopu v šolo ne prenehajmo z
bralnimi dejavnostmi ob branju in po njem.
Otroku glasno berimo, dokler si želi.
Spodbujajmo ga in mu pomagajmo pri
začetnem branju; poslušajmo ga, ko nam glasno
bere, pomagajmo mu izpopolnjevati bralno
tehniko. Pomagajmo pri težavah: razložimo
neznane besede, preberimo »en odstavek za
pogum«, berimo izmenično: eno stran otrok,
drugo mi. Pazimo na pravilno izgovorjavo.
Otroku pomagajmo pri branju, dokler nas
potrebuje!
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»Vidim nekaj,

Slikanica-vrata v otrokovo življenje

kar se začne z
glasom …«

Poezija
Branje, poslušanje in pisanje poezije je
nepogrešljiv sestavni del učenja branja in pisanja.
Poezija je zvrst jezika, ki jo lahko otrok začne
spoznavati in osvajati že zelo zgodaj. Občutljivost
za različne glasove v besedi otroku pomaga
razumeti, kako se urejene črke, ki sestavljajo
besedo.

Glede na otrokovo doživljanje je od 3. leta dalje najbolj
primerna pravljica in najbolj primerna oblika knjige
slikanica, saj otrok knjigo »bere« s pomočjo ilustracij in
uživa tako v besedilu, ki mu ga beremo, kot v ilustracijah.
Poleg slikanic mu beremo tudi različna druga bralna
gradiva, predvsem otroške revije (Cicido, Ciciban, Zmajček
idr.). Otroku berimo kakovostne slikanice, tako slovenske
kot prevedene, katerih ponudba je celo večja. Poskrbimo,
da bodo naši otroci poznali slovenske ljudske junake, kot
sta Peter Klepec in kralj Matjaž, da bodo spoznali Martina
Krpana, Kekca, Cicibana, Pedenjpeda idr. Najbolj bodimo
pozorni do izvirno slovenskih slikanic; sleherni slovenski
otrok naj bi spoznal pravljice Ele Peroci, Svetlane
Makarovič, Bine Štampe Žmavc, Anje Štefan in mnogih
drugih, z ilustracijami vrhunskih slovenskih ilustratorjev
Marlenke Stupica, Ančke Gošnik Godec, Marjance Jemec
Božič, Zvonka Čoha, Damijana Stepančiča in mnogih
drugih.
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Naj bo slikanica
obvezni del
inventarja otroške
sobe, tako kot
postelja in igrače.

Spodbujajmo
otroka k
pripovedovanju
zgodb, k opisu
dogodka.
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Predšolska bralna značka
Knjižnica Velenje sodeluje tudi v gibanju Bralna
značka, predvsem zato, ker spodbuja družinsko
branje. Knjižničarji pomagamo pri sestavi
priporočilnih seznamov, pri iskanju in svetovanju
primernih knjig. Otroci si skupaj s starši v knjižnici
izberejo knjige ter jih doma večkrat skupaj preberejo.
Otrok tri prebrane zgodbe predstavi v vrtcu, pri čemer
izbere način, ki mu je najbolj všeč: z risbico, pesmico,
pripovedjo, plesom, z izdelavo kakšne lutke ali
predmeta v povezavi s prebrano zgodbo.
Začetek bralnega leta se prične 17. septembra ter se
zaključi med 8. februarjem in koncem šolskega leta.

Bralna značka
V šolskem obdobju se nadaljuje
spodbujanje prostovoljnega branja v
prostem času. Ves čas se razvija kot
dopolnilo k pouku slovenskega jezika
in književnosti ter dejavnostim
knjižnice, hkrati pa je kot
obšolska/interesna dejavnost lahko
svobodnejša, bližja otrokom in
mladim, in tako uspešnejša pri
oblikovanju bralcev za vse življenje.
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