PREBERI MI KNJIGO
Družine smo se znašle v situaciji, ko veliko časa preživljamo skupaj. Omejeno gibanje nas
je postavilo v položaj, ali lahko rečemo, nam podarilo čas, da se znova povežemo med
seboj in ga izkoristimo za različne skupne dejavnosti. Velik poudarek dajmo skupnemu branju z otrokom. Otrok bo z branjem v predšolskem obdobju pridobival pozitivne izkušnje s
knjigo, kar ima velik pomen za njegov razvoj na jezikovnem področju, koncentraciji, pozornosti, razvijanju bralnega razumevanja in interpretaciji besedila.

Vir slike: https://www.zdravo.si/nasvet-meseca-zakaj-otrokom-prebirati-knjige/

Za glasno branje z otrokom si vzamemo čas, vsaj enkrat na dan in če je le mogoče ob isti
uri. V stanovanju se namestimo v prostor, ki je otroku ljub in prijeten ter se vam zdi najbolj
primeren za branje z otrokom. Veliko pomeni, če v njem ni zunanjih motilcev (telefonov,
televizij, računalnikov). Najbolje, da si telefon nastavite na tiho zvonjenje, saj veste, da zna
telefon zazvoniti ravno, ko ni primeren trenutek. Knjigo izberita skupaj z otrokom, ki jo
imate v domači zbirki. Najprej jo skupaj prelistajta, saj bodo ilustracije v knjigi zagotovo
pritegnile njegovo pozornost. Pomagale mu bodo, da si bo ustvaril lažjo predstavo o čem
govori besedilo. Otrok ilustracije prebere in jih poveže v zgodbo, postopoma spoznava, da
slike olajšujejo razumevanje ter da se tekst nadaljuje v celotni knjigi. Preberite celotno besedilo in ko naletite na besede, ki jih otrok ne pozna si vzemite čas in mu razložite njihov
pomen. Skupaj si zastavljajta vprašanja o zgodbi, osebah, o tem kaj čuti,.. in jo obnovita.
Lahko pa otroku pripovedujete svoje najljubše pravljice ali si jih enostavno izmišljujete.
Ker pa si knjig trenutno ne moremo izposojati lahko pravljice berete tudi s pomočjo spleta.
Izbrali smo nekaj povezav:


Pravljice najdete na spletni strani Vrtca Kočevje: http://www.vrteckocevje.com/pravljice.html



Knjižnica Kočevje je ustvarila povezavo Druženje z vašo knjižnico na daljavo:
https://www.knjiznica-kocevje.si/druzenje-z-vaso-knjiznico-na-daljavo/, kjer najdete
informacije in povezave do izposoje e-knjig tako za vas kot za otroke.



Poslušajte pravljice z Niveo:
https://www.nivea.si/nivea-novosti/poslusajte-nivea-pravljice?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z4YAUdLIM2-kSUfTZM0q7nlvZuDwRxx0MptvqQyV-hStIhJHukOoRwaAltmEALw_wcB



Lahkonočnice, ki so jih zapisali slovenski pravljičarji: https://www.lahkonocnice.si/?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z7Qwn1nRlrNy55PJ6hXCu_VkJM4xwMEXrgk4xGe3ZVew2soy-_4NXUaAjVNEALw_wcB



Na straneh boste našli zbirko ilustriranih pravljic, ki jih lahko prebirate on-line:
http://www.epravljice.si/mala-rdeca-koklja-stran2.html



Združenje Safe. si je zbralo spletne strani na katerih si lahko preberemo pravljice, pogledamo gledališke predstave, itd. https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-sidoma-ostanidoma-nidolgcas
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