SOVICA V VRTCU
Namen: spodbujanje branja, pripovedovanja otrok, priprava na bralno značko v OŠ, spodbujanje
obiska knjižnice, spodbuda za starše, da berejo otrokom…
POTEK:
V knjižnici pripravimo seznam knjig
-

vsaj 50 naslovov (in po več izvodov) po priporočilih bralne značke, smo pozorni, da se gradiva ne
prekrivajo s šolsko bralno značko, seznam je enoten za vse skupine vrtca,
sestavljen po priporočilih (slovenski, tuji avtorji, strokovno, nestrokovno gradivo),
gradivo označeno za starostni skupini 0-3let in 3 in več let,
gradivo priskrbimo v enoti knjižnice, kjer je sodelujoči vrtec, pripravimo poseben kotiček, gradivo
označimo z nalepko – tako da otroci in starši brez težav izberejo gradivo.

V knjižnici pripravimo plakate in letake za posamezni oddelek vrtca:

-

-

-

-

Vsak oddelek prejme svoj plakat s seznamom knjig in tabelo, kamor se vpišejo imena in priimki
otrok v skupini, ter se označijo prebrane knjige.
Zraven plakata prejme skupina ročno lutko SOVICO s pomočjo katere pripovedujejo.
Vsak otrok v skupini prejme letak, s kratkim opisom in priporočenimi slikanicami, katerega
odnesejo staršem.

Predvidoma v mesecu oktobru ali novembru (po predhodnem dogovoru) v knjižnici pripravimo
pravljično uro za posamezne skupine vrtca in po pravljici vsaka skupina prevzame plakat, letake
in sovico ter odnese s seboj v vrtec, v knjižnici si ogledajo kotiček s knjigami.
Vzgojiteljice v vrtcu spodbujajo pripovedovanje pravljic (če je pripovedovanje posameznikom
težava, lahko tudi kaj narišejo) in označijo število prebranih knjig pri otrocih na plakatu.
Vsak otrok, ki v času od oktobra do aprila (letos izjemoma podaljšali do junija) pripoveduje vsaj 2
knjigi – je uspešno osvojil predšolsko bralno značko.
Zaključek bralne značke je predvidoma konec aprila, letos ga izvajamo v juniju in sicer tako, da
posamezne skupine vrtca po dogovoru prihajajo v knjižnico. Pripravili smo jim kratko predstavo z
lutkami in vsak otrok, ki je prebral vsaj 2 knjigi, prejme pohvalo in medaljo za osvojeno
predšolsko bralno značko.

VTISI:
Obisk in vpis otrok v knjižnico se je povečal,
Otroci in starši zadovoljni, ker takoj najdejo in izberejo knjige,
Vzgojiteljice v vrtcu navdušene, otroci pripovedujejo (večina kar več kot 2 pravljici), z veseljem
pripeljejo skupine v knjižnico.
Otroci so zelo veseli pohvale in medalje.
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