BRALNA ZNAČKA S KNJIGO V SVET – 1.a, b razred OŠ VIPAVA
NALOGE ZA OPRAVLJENO BRALNO ZNAČKO:
➢ Otrokom starši preberete DVE PRAVLJICI in ZBIRKO – KNJIGO PESMIC po lastni
izbiri. Pravljice, zgodbice naj bodo v obliki slikanic znanih založb; EPTA, EDUCA, MK,
DZS… Knjige, tako imenovane »zloženke« in »kartonke« s kratkim besedilom niso
primerne! V primeru, da knjig nimate doma, jih skupaj z otrokom lahko izberete v šolski
ali Lavričevi knjižnici. NE izbirajte zgodbic in pesmic, ki ste jih lani brali za Bralčka
palčka v Vrtcu.
➢ Otrok se ob ilustracijah nauči zgodbo samostojno pripovedovati. Zgodbico mu lahko
preberete večkrat, da si otrok lažje zapomni vsebino. Spodbujajte ga k samostojnosti,
vendar mu lahko pri učenju pomagate z vprašanji. Zapomniti si mora pomembno vsebino
- glavno dogajanje v zgodbici, vsebine (z vsemi podrobnostmi) naj se ne uči na pamet.
O dogajanju naj pripoveduje ob ilustracijah. V šoli bo vsebino prav tako pripovedoval ob
ilustracijah v knjigi ter odgovoril na nekaj vprašanj, s katerimi bomo preverili
razumevanje vsebine.
➢ V velik brezčrtni zvezek (zvezek »s sončkom«) starši napišete avtorja, ilustratorja
in naslov pravljice. Pod naslovom učenec sam nariše svojo lastno, domišljijsko
ilustracijo brez prerisovanja iz knjige in brez pomoči staršev. Prizor, ki ga je v
zgodbici pritegnil in ga bo on narisal, ni nujno, da je sploh v knjigi prikazan z ilustracijo.
Spodbujajte njegovo samostojnost in domišljijo.
➢ Prav tako starši otrokom preberete vse pesmice v izbrani zbirki otroških pesmic. Nato
si otrok izbere dve pesmici, ki obsegata vsaka po najmanj dve štirivrstični kitici. V
velik brez črtni zvezek (zvezek »s sončkom«) starši napišete avtorja, ilustratorja in
naslov pesmice. Ilustracijo narišejo učenci sami po zgoraj opisanem postopku. Učenci
se posamezno pesmico naučijo na pamet. Pesmico deklamirajo glasno in s poudarki.
➢ Ko bo otrok pripravljen na eno izmed opisanih nalog (Naloge opravljamo posamezno in
ne vse istočasno!), se javi učiteljici z izbrano knjigo in opravljeno nalogo v brezčrtnem
zvezku. Učenci opravljajo naloge pri dodatnem pouku; v času po pouku, peto šolsko
uro.
➢ Priporočam, da otroke spodbujate, da opravijo naloge BRALNE ZNAČKE čim prej; v
jesenskem in zimskem času, pred pomladjo, ko jih bo toplo sonce vabilo ven in bodo
imeli druge obveznosti.
➢ Naj bo branje priložnost za prijetno druženje z Vašim otrokom in spodbuda za
pridobivanje veselja do branja. Otroci naj začutijo, da se jim z branjem odpirajo velika
vrata v nov svet, svet pravljic, pesmic in domišljije. V tem svetu Vam želim mnogo
zanimivih skupnih doživetij.

