
ZAKLJUČEK BRALNEGA PROJEKTA  »JAZ PA 

BEREM« V VRTCU KIDRIČEVO 
 

V okviru projekta »Jaz pa berem«, ki je potekal v šol. letu 2013/2014 od meseca 

oktobra do meseca maja smo želeli vključiti tudi starše, saj se vsi skupaj 

zavedamo, da je bralna vzgoja v predšolskem obdobju temelj za otrokov 

jezikovni razvoj in za kasnejše uspešnejše učenje v šoli. Zato bo bralna vzgoja v 

predšolskem obdobju najbolj uspešna, če bo vključena v različne dejavnosti 

otrok in njihovo celotno življenje. Če želimo otroka navdušiti za branje moramo 

poskrbeti, da se med branjem dobro počuti. To bo prispevalo k temu, da mu bo 

branje ostalo v spominu kot nekaj prijetnega. 

 Projekt »Jaz pa berem« smo izvedli v 1. in 2. starostnem obdobju, ter knjige 

prilagodili po zahtevnostnih stopnjah. V nahrbtniku, ki so ga otroci tedensko 

nosili domov so bile različne knjige, v njem pa je bilo tudi knjižno gradivo za 

starše. Vsak teden je eden izmed otrok odnesel nahrbtnik domov in ga v enem 

tednu vrnil. Doma so člani družine z otrokom knjige prebrali, likovno 

upodabljali, napisali izjave, komentarje … Ob vrnitvi pa smo skupaj nahrbtnik 

pregledali in se seznanili s povratnimi informacijami. Tudi v skupini 

vsakodnevno prebiramo literaturo. V igralnici imamo knjižne kotičke, kjer otroci 

listajo po knjigah, ki jih ogledujejo in komunicirajo med seboj. Stalni knjižni 

kotiček dopolnjujemo tako, da si knjige izposojamo vrtčevski, v šolski in 

potujoči knjižnici. V mesecu februarju nas je obiskala potujoča knjižnica 

BIBLIOBUS, katere so se otroci zelo razveselili, obiskali smo šolsko knjižnico v 

katero se radi vračamo. 

Ob zaključku projekta smo v vrtec povabili knjižničarko - pravljičarko Liljano 

Klemenčič iz Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, katera nam je popestrila 

ponedeljkovo dopoldne in nas popeljala v svet pravljic in domišljije. S svojo 

domišljijo in prijaznostjo nam je pokazala kakšna je čarobna moč pravljic. 

Čudeži, ki jim otrok prisluhne v pravljici so zanj v tistem trenutku resnični. Vanje 

se otrok vživi in o njih razmišlja. V pravljicah spoznava kaj je pravica, krivica, 

pogum, dobrota, mu daje celovito in raznoliko podobo o človeku in njem 

samem. 



Skupnemu druženju in praznovanju ob zaključku projekta je sledila knjižna 

nagrada za vsako igralnico in za vsakega otroka bralna kazalka, ki so jo v 1. St. 

obdobju izdelale vzgojiteljice in v 2. st. obdobju otroci sami skupaj z 

vzgojiteljicama. Pripravili smo tudi razstavo. 

Upam, da smo s projektom pridobili čim več staršev, da bi brali svojim otrokom 

že v predšolskem obdobju, kajti prebrati zgodbico, pokazati slikanico, se ob 

ogledu pogovarjati, to je najmanj kar lahko podarimo otrokom. Res najmanj je 

otrokom približati knjigo in jim pokazati, da nas vsako sporočilo ali slika nekaj 

nauči ali v nas prebudi domišljijo. 

 

 Pomočnica vzgojiteljice Suzana Žnider 

 

 

 

 



 

 

 


