Razpis in vabilo k sodelovanju v
Program Knjigobube
za šolsko leto 2017/2018
Predstavitev programa Knjigobube
Program Knjigobube je množičen in zelo priljubljen strokovni program,
namenjen v prvi vrsti POVEČANJU BRALNIH SPOSOBNOSTI in posledično
povečanju funkcionalne pismenosti otrok, ki na osnovi sodobne
znanstvene metodologije AKTIVNO, UČINKOVITO IN CELOSTNO
SPODBUJA IN PODPIRA RAZVOJ POTENCIALOV PRI OTROKU oz. UČENCU.
Program je namenjen temu, da otroka spodbuja pri njegovi notranji rasti
in razvoju. Skozi te aktivnosti se otroku nudi spodbudo za večjo motivacijo,
zbranost, ustvarjalnost in sodelovanje v skupini oz. pri pouku, boljše
socialno-emocionalne odnose in bralne navade ter boljšo samopodobo in
uspeh v šoli.

Kako poteka delo po programu KNJIGOBUBE?
Vsak otrok prejme ustvarjalno slikanico, t. i. Pobarvano pravljico.
Pobarvana pravljica je povabilo otrokom in odraslim v svet branja, igre,
ustvarjanja in domišljije. Vaši otroci se bodo skozi delavnice začeli zavedati
sveta okoli sebe, skupaj z vami bodo brali najboljše pravljice, se pogovarjali o
junakih, pripravljali svoje pravljice, slikice, razvijali svojo domišljijo, se učili
živeti drug z drugim, spoznavali pomen prijateljev in družine, se naučili
umiriti, ko bodo nemirni in še mnogo drugega. Pobarvano pravljico boste v
okviru celoletnega programa Knjigobube ustvarjali v vrtcu in šoli v obdobju
od oktobra do junija. Mentorji in mentorice pa prejmete za svoje delo
navodila za delo v delavnicah in za izvajanje programa ne potrebujete
dodatnih izobraževanj.
Vsak učenec ob koncu dobi spričevalo in PRIZNANJE za sodelovanje.
Mentorji in mentorice prejmete za svoje delo Potrdilo o sodelovanju v
programu.

Program Knjigobube je uradni
program vseevropske iniciative
»Vsa Evropa bere otrokom«.

Celoletni program oz. interesna
dejavnost Knjigobube vključuje:
 pobarvano pravljico oz.
interaktivno slikanico, ki jo
prejme vsak otrok in mentor
skupine,
 metodični priročnik za mentorje
z ustvarjalnimi in
komunikacijskimi predlogi (1
delavnica traja 1 šolsko uro),
 ustvarjalne predloge za starše,
 potrdilo o sodelovanju za
mentorja in
 diplomo s pravljičnim junakom
za otroka.

STROŠEK SODELOVANJA
POSAMEZNEGA OTROKA V
PROGRAMU JE LE

9,90 EUR ZA NAKUP
NAČIN SODELOVANJA V ŠOLSKEM LETU
2017/2018
Vsak posamezen otrok za sodelovanje potrebuje le interaktivno
slikanico – Pobarvano pravljico.

Cena: 9,90 EUR/otroka
Mentor, ki še ni sodeloval v Knjigobubah, potrebuje metodični
priročnik za mentorje.

Cena: 30,00 EUR/priročnik
Mentorji, ki so že sodelovali v Mavričnem ali Zelenem programu,
priročnika ne potrebujejo, ker lahko uporabijo obstoječega.

INTERAKTIVNE SLIKANICE.

Začetni program: Mavrična pobarvana pravljica Čudežni vrt
“… Babica ga je vesela objela: “Ti moj Didi! Ti mali potepinko, kje si pa bil?!”
Didi je v odgovor stresel svoj mehki kožušček. Na vse strani so poletela majhna in velika
semena, veter pa jih je raznesel čez cel travnik pri babičini hišici. Pred njunimi očmi so
zrasle rože vseh mavričnih barv in se srečne igrale druga z drugo …”

Primer aktivnosti iz Priročnika za mentorje:
“S seboj prinesite različna semena, majhne čebulice. Morda boste prosili starše, naj prinesejo nekaj semen ali eno
cvetno čebulico. Šolskim otrokom naj jih zavijejo tako, da otroci ne bodo vedeli, kaj so prinesli na delavnico in vam
izročili. Več o tem bomo napisali tudi na spletni strani. Pripravite nekaj cvetličnih lončkov in vanje boste posadili
semena. Sadite jih tako, da otroci ne bodo vedeli, čigavo seme je vzklilo oz. ni vzklilo, kar bo morda otroka
razžalostilo, temveč boste vsi skrbeli skupaj za svoj mali čudežni vrt.
V čudežnem vrtu se cvetovi stisnejo skupaj v šopek, ki je prav posebej lep. Otroci naj se strnejo skupaj v gručico, kot
bi bili šopek. Stisnejo naj se kar se da tesno drug ob drugega. Ob tem naj zamižijo in odprejo svoje dlani. Stopite od
otroka do otroka in vsakemu na dlan položite seme oz. čebulico. Pokličite jih, da odprejo oči in pogledajo, kaj imajo
na dlani.
Semena posadite. Verjetno bodo skalila šele spomladi. Opazujte njihovo rast.”
V Mavričnem programu otroci prejmejo Mavrično pobarvano pravljico, program je zelo primeren za otoke v
vrtcu ali šoli (prva triada oz. do 9. leta starosti), ki še niso bili vključeni v Knjigobube.
Mavrična pobarvana pravljica je, kot vam že ime pove, samostojna pravljica, ki otroke skupaj z mentorjem popelje
v svet babice in njenega kužka Didija, ki živita v hišici sredi velikega zelenega travnika. Kužek Didi pa ne tiči doma,
temveč rad cele dneve tava naokoli in raziskuje svet. In vedno se zvečer vrne domov k babici in ji vsak dan prinese
nekaj zanimivega, pravljičnega, nekaj kar ga je prevzelo na svojem potepanju. In zadnji dan potepanja k babici
pridejo otroci in najdejo veliko presenečenje, za katero je poskrbel Didi. Mavrična pobarvana pravljica otroke res
prevzame, le kako jih ne bi. Le kateri otrok ni navdušen nad svojo babico in kužkom, ki ga imata neskončno rada
in on njiju.
Mavrična pobarvana pravljica skupaj z ustvarjanjem v delavnicah zelo vpliva na otroka na naslednji način:

spodbuja razvoj predbralnih sposobnosti,

spodbuja razvoj komunikacije,

razvija domišljijo in ustvarjalnost,

spodbuja učenje tujih jezikov za srečanje z osnovami angleškega jezika oz. enostavnimi besedami,

otroke uči na eni strani sočutja in na drugi discipline.
Mentorji boste za svoje delo prejeli navodila za delo v delavnicah in za izvajanje programa ne potrebujete nobenega
dodatnega izobraževanja.
Mavrična pobarvana pravljica je zato res primerna tudi za začetnike, ki v Knjigobubah v preteklih 18 letih še niso
sodelovali, vsi pa boste v delavnicah uživali v enaki meri kot otroci.

Nadaljevalni program: Zelena pobarvana pravljica Tista velikanska torba
“… Sodnik Krtek je nepretrgoma piskal na piščalko, a je zaradi rjovenja ni slišal nihče.
Trenerja sta razburjena mahala z rokami. Na igrišču je nastala prava zmeda! Tisti
medved, ki je posekal gozd, je prevrnil medveda, ki je valil gosja jajca; mačke so lovile
miši; kužki pa so glasno lajali in lovili mačke. Pujski so se skrili za gol, putke pa so divje
tekale naokoli, glasno kokodajsale in se zaletavale druga v drugo.
Mali Timi pa je na VEEES glas zajokal …“
Primer aktivnosti iz Priročnika za mentorje:
“Vsak otrok poriše svojo papirnato vrečko. Uporabljajo barve, ki jih strašijo in jim vzbujajo neprijetne občutke. To so
že povedali in doživeli v uvodni vaji. Gotovo se bodo odločili za temne barve. Na vrečkah jim pomagajte izrezati
odprtine za oči, nos in usta, saj bodo vrečke spremenili v pošastne maske, ki si jih bodo dali na glavo. Z neprijetnimi
barvami pobarvan list papirja pa uporabijo za lase , zobe in druge dodatke, ki jih njihova pošast ima. Vse te dodatke
prilepijo na vrečko-masko.”
Ta program s spodbujanjem prijazne komunikacije, otrokovega izražanja ob različnih ustvarjalnih in učnih
aktivnostih, z upoštevanjem drugih ljudi, prinaša otrokom in odraslim védenje in izkušnje, da skupno delo,
strpnost in poštenost prinašajo vsem vključenim veselje in uspeh.
V Zeleni pobarvani pravljici mama pelje otroka na zadnjo tekmo pred počitnicami, s seboj ima skrivnostno
velikansko torbo. Med potjo se zgodi, da se nesramen voznik grobo vrine med avtomobile. Mama pa se ne da kar
tako. In potem? Vse je odvisno od nas.
Zelena pobarvana pravljica in njene delavnice skozi ustvarjalne igre in gibalno-športne aktivnosti pripomorejo,
da otroci:

osvajajo osnovne elemente emocionalne in socialne inteligentnosti,

osvajajo komunikacijske spretnosti, tako neverbalne kot verbalne,

razvijajo predbralne sposobnosti in domišljijo,

urijo načine učenja (vizualni, slušni in kinestetični tip),

se učijo tehnik umirjanja,

se učijo tehnik premagovanja stresa in negativnih emocij,

se učijo strpnosti in poštenosti ter

spodbujajo ustvarjalnost,

osvajajo pravila in dogovore,

se zabavno učijo.

IN ŠE ENKRAT O TEM, ZAKAJ STA VSAKODNEVNO BRANJE OTROKU
IN POGOVOR Z NJIM TAKO POMEMBNA!
Strokovnjaki ugotavljajo, da enostavno branje, v katerem je eden od staršev ali vzgojiteljev le bralec, otrok pa
nezainteresirano posluša, ni učinkovito.
Učinkovito skupno branje je tisto, ki vključuje vse elemente komunikacije (aktivno poslušanje, gibanje v ritmu
branja, vprašanja in odgovori itd.) in se torej dogaja na določen način ter se seveda spreminja z otrokovim
razvojem.
Ta kompleksna aktivnost je eden bistvenih dejavnikov, ki spodbuja delovanje možganov in pospešuje njihov
razvoj.

PRIJAVNICA V PROGRAM KNJIGOBUBE 2017/2018
Naziv ustanove: __________________________________________________________________
Naslov ustanove: _________________________________________________________________
Ime, priimek, delovno mesto osebe – mentorice, mentorja:
_______________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________

V šolskem letu 2017/2018
se prijavljamo v:
 MAVRIČNI PROGRAM
 ZELENI PROGRAM

e-naslov: _______________________________

Št. naročenih pobarvanih pravljic:
(minimalno število je 5)
__________
__________

Cena na otroka je le 9,90 EUR (DDV je v ceni, enkratno plačilo).
V šolskem letu 2017/2018 naročamo:
 Metodični priročnik za MAVRIČNI PROGRAM
 Metodični priročnik za ZELENI PROGRAM
Cena za 1 metodični priročnik je 30,00 EUR (DDV je v ceni).
(posamezen mentor kupi priročnik le enkrat in ga lahko uporablja več let)
Račun nam pošljite na (ustrezno označite):
 Na ustanovo (poštnino za vse pošiljke krije Zavod PUR)
 Na posameznega otroka
 priložite spisek z imeni/priimki otrok ali staršev (naslov ni potreben), (UPN
nalogi bodo poslani mentorju, ki jih razdeli otrokom, pobarvane pravljice
prejmete na ustanovo).

____________________________________
Kraj in datum

Prijavnico lahko pošljete na:
email: info@knjigobube.si

_______________________________________
Žig in podpis odgovorne osebe

