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   ... za predšolske 
otroke

V knjižnici Velenje

„Če želite imeti pametne otroke, jim berite pravljice. Če želite imeti še pametnejše, jim pripovedujte še več pravljic.“
Albert Einstein

„Zgodbe dajo 
dnevu barvo.“

Susan Engel

BRATI pomeni početi podvige.
BRATI je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med BRATI še kaj.

Tone Pavček

Nikoli ni prezgodaj, da začnete 

brati svojemu otroku. Čim prej 

naj vam pride v navado 

skupno branje! Branje naj 

postane del otrokove rutine 

pred spanjem.

Včlanite otroka v knjižnico! 
Članstvo je 
brezplačno

Družinski obisk knjižnice
Izkoristite dan za družinski obisk knjižnice. Skupaj 

lahko brskate med zabojčki s slikanicami, v knjigah 

iščete koristne nasvete, odkrivate neznanke v 

enciklopedijah...

Pripeljite otroka v knjižnico in ga včlanite, da 

postane član velike družine bralcev ter da dobi 

čisto svojo člansko izkaznico. Z njo si lahko 

izposodi knjige, glasbene zgoščenke, risanke, 

filme, revije, igrače … in celo pravljice, ki jih boste 

zvečer skupaj brali.

Katere knjige brati otroku v 

predšolskem obdobju?
V knjižnici je velika ponudba otroških knjig, tako 

leposlovnih kot poučnih, slovenskih in prevedenih. 

Izberete lahko kartonke, slikanice, pravljice, zgodbe, 

pesmi in uganke, zgodbe v nadaljevanjih, poučne 

knjige, knjige z določeno temo… 



Pravljična joga
Pravljična joga otroku omogoči, da s pomočjo 

domišljije in pravljičnih junakov spoznava sebe, živali, 

rastline, daljne in bližnje dežele, vremenske pojave in 

še marsikaj. Pravzaprav lahko postane vse, kar si 

želi. Ob podoživljanju pravljice s pomočjo jogijskih 

asan pa pri otroku spodbujamo gibljivost, moč, 

koordinacijo, ravnotežje, osredotočenost in umirjenost 

z dihanjem. Za pravljično jogo ni potrebnega 

nobenega predznanja, primerna je za otroke od 3. 

leta starosti dalje. 

Tukaj ni nobenega tekmovanja. Prav vsi otroci so 

enako dobri, vsak naredi asano po svojih zmožnostih 

in kakor si določen lik sam predstavlja. Pri tem otroci 

opazujejo in posnemajo drug drugega, kar jih po 

svoje motivira in spodbuja ustvarjalnost in predstavlja 

motivacijo za naslednje ure pravljične joge.

Pravljična joga se izvaja vsako zadnjo sredo v 

mesecu ob 17. uri.

Pravljice  
Otroci se nikoli ne naveličajo poslušati pravljice, ker 
jim pravljice nudijo čudovito izkustvo. Gre za vrsto 
psiholoških potreb otroka, ki jim pravljice dajo svoj 
pečat in sicer varnost, razreševanje strahov, strah 
pred koncem, strah pred smrtjo, učenje čustev ter 
razumevanje sebe in življenja. 

Ure pravljic potekajo od oktobra do maja, vsako sredo  
ob 17.00 uri v pravljični sobi na oddelku za otroke in 
mladino. Namenjene so otrokom od tretjega leta dalje.

v nemškem in angleškem jeziku
V Knjižnici Velenje poskušamo spodbujati zgodnje 
učenje tujih jezikov in nudimo otrokom priložnost, da 
pridobijo posluh za tuj jezik skozi slušno razumevanje. 
Ob pripovedovanju pravljic v angleškem in nemškem 
jeziku otroci prepoznavajo in poimenujejo osnovne 
predmete, živali, številke in besede iz svojega 
najbližjega okolja. Otroci se učijo z vsemi čuti, ob 
poslušanju pravljic sledijo ritmu in intonaciji tujega 
jezika ter ga na tak način osvajajo intuitivno.

Pravljice v angleškem jeziku so vsak prvi torek v 
mesecu, v nemškem jeziku pa vsak drugi torek v 
mesecu. Namenjene so otrokom od petega leta dalje. 

Z otrokom se pogovarjajmo vse od rojstva, 

pojmo mu uspavanke, ko ga negujemo se z njim 

igrajmo. Otrok morda ne razume besed, čuti pa 

njihovo melodijo, ritem ter našo nežnost in 

ljubezen.

Otroka imamo v naročju ali tesno ob 

sebi in mu beremo ali pripovedujemo 

tako, da hkrati skupaj opazujemo 

ilustracijo. Beremo mu toliko časa, 

dokler mu je prijetno.

Otroku berimo vsak dan vsaj 10 minut!

Berimo na glas dokler otrok želi
Raziskave kažejo, da so za poslušanje odločilna prva 

leta življenja ali predvsem prvo leto otrokovega 

življenja. Zvoki in besede pa niso namenjeni le ušesom, 

temveč nanje reagirajo vsa otrokova čutila. Otrok nam 

pokaže, da besede in zvoke spremljajo gibi, mimika 

obraza, različna doživljanja, ritem dihanja. 
Otrok se uglasi z ritmom dihanja govorca. Ko otroku 

beremo in pripovedujemo ne počnimo tega le z 

obrazom, temveč z vso svojo pojavo. Otrok nas posluša 

z vsem telesom, z vsemi čuti, ter ob tem zaznava 

tistega, ki mu bere, kot celoto.
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