Bralna pismenost in razvoj slovenščine–OBJEM
Spoštovani starši!
23. april je Svetovni dan knjige in je posvečen promociji branja ter opominjanju, kako
pomembno je branje za človeški obstoj. Na ta dan je po knjigarnah, knjižnicah, muzejih,
šolah in v drugih ustanovah in podjetjih v ustaljenih razmerah potekalo mnogo številnih
knjižnih dogodkov za promocijo branja.
Že Albert Einstein je poudarjal pomembnost branja pri otrocih in predvsem
pomembnost vzgajanja ter ohranjanja domišljije z branjem knjig. "Če želite, da bodo
otroci pametni, jim berite pravljice. Če želite, da bodo še bolj pametni, jim
preberite še več pravljic."
Po navadi je ta dan in še mnogo drugih v letu v našem vrtcu obeležen z branjem,
pripovedovanjem s knjigo v roki vzgojitelja ali otroka. To je naša prednostna naloga pri
spodbujanju bralne pismenosti ter razvijanju Književne vzgoje v vrtcu.
Kaj nam in vam pomenijo knjige? Kaj pa otrokom?
Na to lahko odgovorimo zagotovo z različnimi odgovori. Mogoče nam jih kdaj zaupate.
Mi vam jih lahko takrat, ko bomo spet skupaj- v vrtcu z otroki. Lepo bi bilo se o tem
pogovoriti in verjamemo, da bodo priložnosti za izmenjavo misli in mnenj.
Znašli smo se v razmerah, ki niso prijetne. A na drugi strani je čas tisti, ki nam nudi
priložnosti za branje, listanje po slikanicah in skupno preživljanje časa v tej tako
imenovani izolaciji.
Knjiga ima moč za krepitev vezi med ljudmi, za razširjanje obzorij, ter
spodbujanje uma in ustvarjalnosti.
Mogoče pa je prav vaša družina tista, zaradi katere se svet brez knjige ne bi vrtel.
V vrtcu smo na tem vrtiljaku vedno skupaj z otroki, nikoli brez njih.
Vrtimo se veselo v svet knjižnih junakov, v svet pripovedk in zgodb iz
vsakdanjega življenja, v svet poezije…
Zagotovo se vrnemo v pisan svet knjižnih kotičkov, bralnih minut in
dogodkov, polnih knjižnih nahrbtnikov in kar bo najbolje, v svet
otroškega čebljanja in klepetanja.
Do takrat pa vam želimo mnogo prijetnih bralnih trenutkov…
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