PREDBRALNA ZNAČKA

VERONIKIN ZAKLAD – pravila sodelovanja 2018/2019

Predbralno značko Veronikin zaklad organizira Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (KFBK).
11. sezona predbralne značke poteka od 17. septembra 2018 – začetek na Dan Zlatih knjig do 2.
aprila 2019 – zaključi se na mednarodni dan knjig za otroke.
Pri predbralni znački lahko sodelujejo otroci, ki so stari od 3 do 6 let in so člani KFBK, saj si do 18. leta
starosti vse knjižnično gradivo lahko izposojajo brezplačno.
Otrok naj za osvojitev priznanja skupaj s starši/vzgojiteljem mentorjem opravi 4 naloge:
- predstavi eno pravljico ali zgodbo (ljudsko, klasično ali sodobno pravljico, lahko tudi v obliki stripa
ali slikopisa),
- se nauči in pove eno pesmico,
- pregleda in predstavi eno poučno knjigo.
- skupina otrok skupaj z mentorjem v vrtcu pripravi en skupinski izdelek na temo SLOVENSKI KNJIŽNI
JUNAK. Vse izdelke bomo v aprilu/maju 2019 razstavili v knjižnici.
Za predstavitev si lahko otrok izbere katero koli knjigo, ki mu je všeč in je primerna njegovi starosti.
Za svetovanje pri izbiri primerne slikanice se starši lahko obrnejo na knjižničarko.
Od mentorjev predbralne značke se pričakuje, da:
1. skupino otrok prijavijo k sodelovanju pri predbralni znački na za to pripravljenem obrazcu in ga do
30. septembra 2018 posredujejo na sabina.zore@kam.sik.si. Obrazec je priloga pravil sodelovanja in
je od 17. 9. 2018 dostopen tudi na domači spletni strani knjižnice www.kam.sik.si;
2. v skupini pripravijo kotiček predbralne značke in motivirajo starše in otroke za sodelovanje pri
predbralni znački in v skupini izdelajo skupinski izdelek na predlagano temo in ga dostavijo v
knjižnico do 2. aprila 2019;
3. otroci (skupina) skupaj z vzgojiteljico obiščejo knjižnico, kjer si izposodijo gradivo in se dogovorijo
za organizirano druženje ob knjigah – Vrtec na obisku v knjižnici;
Kontakti za rezervacijo terminov: knjižnica v Kamniku: Sabina Zore (sabina.zore@kam.sik.si, telefon
01/831 12 17), knjižnica v Komendi: Maja Šinkovec Rajh (maja.rajh@kam.sik.si, 01/834 32 98),
knjižnica v Šmarci: Tatjana Tratnik (tatjana.tratnik@kam.sik.si, 01/839 43 11) in knjižnica v Motniku:
Sabina Zore (sabina.zore@kam.sik.si, 031 761 810).
Oddaljenejše skupine na obisk povabijo knjižničarko s Pravljičnim kovčkom. Pravljični kovček se
izvaja ob četrtkih. Informacije in prijave za Kamnik: Sabina Zore (sabina.zore@kam.sik.si, telefon
01/831 12 17), informacije in prijave za Komendo: Maja Šinkovec Rajh (maja.rajh@kam.sik.si, 01/834
32 98).
4. poimenski seznam otrok, ki so opravili predbralno značko, v elektronski obliki sporočijo do 2.
aprila 2019 v knjižnico na elektronski naslov: sabina.zore@kam.sik.si.
Priložnostno elektronsko zloženko z naslovom Obvestilnik za predbralno značko, bomo pripravljali za
starše in mentorje predbralne značke. Z njo bomo seznanjali o aktualnih knjižnih gradivih za otroke in
odrasle in s priporočili za družinsko branje. Zloženke bodo mentorji prejemali na svoj e-naslov.
Vsi sodelujoči otroci prejmejo priznanje za osvojeno predbralno značko. Mentorji prejmejo potrdilo
o mentorstvu.
Zaključke z ogledom razstave izdelkov na temo SLOVENSKI KNJIŽNI JUNAK in s podelitvijo priznanj
bomo izpeljali v aprilu/maju 2019 v knjižnici.

