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zakaj s solarji v knjiznico 

 V Narodni in študijski knjižnici redno 
nudimo šolskim in predšolskim skupinam 
brezplačne delavnice in druge vsebine.

 Od Lego zgodb do bralnega tekmovanja 
Berimo z Rovko Črkolovko, od izobraževalnega 
programa Rastem s knjigo in predstavitve e-virov 
za dijake do raznih delavnic kreativnega pisanja in 
pripovedovanja pravljic s pogovorom o sporočilu 
besedila.

 Delavnice so namenjene različnim staro-
stnim skupinam in organizirane po različnih 
zahtevnostnih stopnjah. Seveda smo na razpola-
go, da sestavimo prilagojen program, če sodite, da 
nič od omenjenega ne ustreza vašim pričakova-
njem. 

 Podrobnejši opis vsake delavnice in infor-
macije o poteku in trajanju izvedbe najdete na naši 
spletni strani. Potrebna je predhodna najava 
skupine.

 Odprti smo novim predlogom, ponudbam 
in pobudam. Skupaj lahko otrokom ponudimo še 
boljšo šolsko izkušnjo!

oddeLek za mLade braLce
Ul. Filzi 14, Trst

tel. št. 040 9896153
mladinskioddelek@knjiznica.it
www.knjiznica.it

urnik
ponedeljek in petek 9.00-14.00
torek in četrtek 12.00-18.00
sreda 9.00-17.00

Vabljeni, da nam sami 

       predlagate svoje zelje

             in skupaj ustvarimo  

             dogodek po meri



 

Obisk knjiznice s pravljico

Kdo: vrtec, OŠ

Branje ni le kratkočasje! Z 
branjem ali poslušanjem otroci 
urijo možgane, večajo zmožnost 
koncentracije, spoznavajo svet okoli sebe in gradijo 
bogat besedni zaklad ter sprostijo domišljijo. Z obisk 
om knjižnice bodo spoznali pravila knjižničnega bonto-
na, poslušali pravljico v prijetnem okolju in prosto 
izbirali z naših dobro založenih polic. Naj bo branje v 
užitek!

Berimo z Rovko Crkolovko

Kdo: 5. r. OŠ, 1. r. NSŠ

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren 
pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih 
navad med učenci in dijaki. Posebnost tiči v tem, da 
tekmuje razred kot skupnost, kar 
spodbuja medvrstniško kolegial-
nost, povezanost, možnost sode-
lovanja ter timsko delo. Slabši 
bralci pa spoznajo, da branje 
knjig le ni tako zoprno!

Lego zgodbe

Kdo: 4. in 5. r. OŠ, 1. r. NSŠ

S pomočjo izobraževalnih kompletov Lego Education 
Story Starter se učenci zabavajo ob gradnji svojih 
zgodb, ki jih nato zapišejo v enostavno in intuitivno 
aplikacijo na tabličnem računalniku. Delavnica omogo-
ča ustvarjanje stripovsko obarvanih 
končnih izdelkov, pri katerih 
učenci skozi igro bogatijo svoj 
jezikovni zaklad in se nevede 
vadijo v kreativnem pisanju.

Rastem s knjigo

Kdo: 1. r. NSŠ, 1. r. VSŠ

»Rastem s knjigo« je slovenski nacionalni projekt spod-
bujanja bralne kulture, ki ga so�nancira JAK. Dijakom 
vsako leto predstavimo in podarimo knjigo slovenske-
ga mladinskega avtorja, orišemo zgodovino knjižnice in 
Narodnega doma, opišemo dogajanje v knjižnici in 
prikažemo osnovna orodja za sproščeno uporabo 
knjižničnega gradiva. Ob obisku 
dijaki spoznajo knjižnico kot živ 
prostor.

E-viri

Kdo: NSŠ, VŠ

Elektronski viri so podatkovne 
zbirke, ki nam olajšajo učenje, pisanje 
nalog in raziskav ter omogočajo branje digitaliziranih 
časopisov in e-knjig. Na srečanju bomo spoznali, kateri 
portali so nam na voljo in zakaj je dobro, da jih znamo 
uporabljati. Iskanje preverjenih informacij, člankov, 
biogra�j, zemljevidov, fotogra�j, video in avdioposnet-
kov bo sedaj otročje lahko, branje časopisov in lepo-
slovja pa vedno na dlani!

Avtorji na obisku, predstavitve knjig, 
razstave, bralni klub! 
Kdo: vsi

Redno gostimo v knjižnici tudi avtorje: včasih imamo na 
obisku pisatelja s svojo novo knjigo, včasih pa ilustra-
torja z razstavo svojih ilustracij. Najstniki se lahko udele-
žujejo bralnega kluba Sm �go, čitm knjigo! Sledi nam 
na spletni strani in se pozanimaj, katere dogodke 
imamo v programu. Za 
vsakega se nekaj najde!

Delavnice opismenjevanja

Kdo: zadnji letnik vrtca, 1. r. OŠ

Ob zabavnih didaktičnih igrah iz kompleta ABC-igralni-
ce se otroci urijo v prepoznavanju prvih in zadnjih 
glasov, ponavljajo pravopisna pravila 
in napenjajo možgančke ter se v 
sproščenem vzdušju pripravljajo 
na vstop v šolo ali utrjujejo že 
pridobljeno znanje. Delavnico 
ponavadi spremlja tudi pripoved 
pravljice po izbiri.

Delavnice kreativnega pisanja

Kdo: 2. in 3. r. OŠ

Po prebrani pravljici se knjižničarka 
z otroki pogovori o vsebini knjige 
(npr. strah, jeza, nered ...). Otroci 
pravljico podoživljajo ter spozna-
vajo nove besede in besedne 
zveze. Na podlagi podanega 
navdiha se z lahkoto posvetijo 
ustvarjanju lastnega jezikovnega 
sestavka. 


