
 

KNJIŽNICA ZA STARŠE 

Eno izmed najboljših daril, ki jih lahko podarite svojemu otroku kot popotnico za celo 
življenje, je, da mu pomagate odrasti v bralca. Vsi vemo, da je zibelka branja – 
družinsko branje. 

Namigi za starše 

Nekaj čudežnih namigov, da se vaš otrok razvije v bralca: 

- obisk knjižnice naj postane redna družinska aktivnost 
- doma uredite kotiček za knjige 
- naj vas otrok vidi, ko uživate ob branju knjig 
- uživajte ob skupnem branju 
- izberite starosti primerne knjige; dovolite otroku, da pri izbiri sodeluje 
- ne zapuščajte dóma brez knjige; vzemite jih s seboj na potovanja, k 

zobozdravniku, zdravniku 
- poglobite se v zgodbo; postavljajte vprašanja, pogovarjajte se ob ilustracijah, 

predvidevajte, kaj bo na naslednji strani 
- igrajte se besedne igre; iščite ali ustvarjajte rime, iščite besede na isto 

začetnico, tvorite pomanjševalnice, večkrat ponovite otroku novo besedo in pri 
tem spreminjajte ritem in  glasnost 

- branje lahko uporabite tudi kot način za umiritev otroka 
- s kratkimi pavzami dajte otroku priložnost, da se vživi v zgodbo, si predstavlja 

ljudi, pokrajine in dogodke v njej 
- berite počasi, da bo otrok lahko pogledal vse slike in sledil zgodbi 
- s smešnimi glasovi imitirajte živali, otrok bo navdušen in vas bo poslušal z vso 

pozornostjo 
- spodbudite otroka, da vam pripoveduje o prebranem 
- ne dajajte otroku nalog ali testov v sklopu prebranega 

Kako naj zainteresiram svojega otroka, da bo začel brati? 

Odgovor je vedno isti: BERITE svojemu otroku! 

 

Seznam knjig, ki si jih starši lahko sposodite v šolski knjižnici 
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