
KNJIŽNICA VRTCA  ZA VSE NAS 
 

 
 

Otroci in starši,  vabljeni v našo vrtčevsko knjižnico. 
 

V vrtcu imamo svojo knjižnico, kjer si otroci skupaj s starši lahko izposodite  knjige za 
domov.  
Na razpolago je veliko knjig: od slikanic, kartonk in različna  literatura za otroke, za 
strokovne delavke vrtca in starše. Vso knjižno gradivo je razvrščeno na policah v 
knjižnici. 
 

Otroke v knjižnici čaka  gosenica Pikagoga Knjigoljubka, ki jih bo  spodbujala, da bo 
knjiga postala njihova najboljša prijateljica. 
 
»Knjiga naj bo tvoja prijateljica in naučila te ljubiti bo ljudi in spoštovati njihovo 

delo.« 
 

Kar se otrok nauči v zgodnjem otroštvu, mu ostane za celo življenje. 
 

Knjižnica vrtca bo prvič odprta svoja vrata  v ponedeljek, 7.11. 2022 in bo odprta 
vsak drugi ponedeljek v mesecu med 14.30 in 15.30 uro.  
 
Veseli bomo, če se s svojim otrokom oglasite v knjižnici in opravite izposojo. 
 
Med počitnicami knjižnica ne bo delovala. 
 

Če želimo, da se bo otrok razvil v zavzetega bralca, poslušalca in govorca, moramo 
interes za branje in pozitiven odnos do knjig začeti spodbujati že zgodaj v 
predšolskem obdobju. Otroku že v zgodnjih letih berimo, pripovedujmo in se z njim 
pogovarjajmo. To je pot, po kateri otrok spozna, kaj vse se, tako na čustveni , socialni 
in  spoznavni ravni, skriva v pripovedovanih ali zapisanih besedah, zgodbah, 
pripovedih ali pravljicah.  
 

POZITIVNA STRAN BRANJA in POSLUŠANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU: 
 

 

 otrok si ob knjigi razvija in bogati govor, mišljenje in inteligenco; 

 otrok si ob knjigi, posebno ob pravljicah, razvija domišljijo, kar ga spodbuja 
k različnim oblikam ustvarjalnosti; 



 otrok uporablja knjigo kot vir informacij z različnih področij; 

 knjiga prispeva k temu, da otrok lažje obvladuje vsakdanje probleme in 
situacije, hkrati pa je na različnih področjih bolj razgledan; 

 samostojna uporaba knjig z različnih področij dovoljuje otroku večjo 
samostojnost, neodvisnost; 

 otrok išče v  knjigi, kar ga zanima, mimogrede pa najde mnogo drugih 
informacij; 

 knjiga individualizira in hkrati odpira možnosti za medsebojno 
komunikacijo; 

 otrok razvija pozitivni odnos do poslušanja književnosti, ki mu pomeni 
sredstvo za estetsko uživanje in osebni razvoj; 

 ob branju pozitivno ovrednoti drugačnost, razvija toleranco do drugih in 
presega spoznavne omejitve, ki mu jih nalaga realnost; 

 zaznava zvočne in likovne posebnosti umetnostnega jezika; 

 razume neznane besede in preproste slogovne prvine; 

 se identificira s književno osebo ter oblikuje domišljijsko čutne predstave 
književne osebe in dogajanja prostora. 

 

ČE ŽELITE, DA BI BILI VAŠI OTROCI BISTRI, 
JIM PRIPOVEDUJTE PRAVLJICE. 

 

ČE ŽELITE, DA BI BILI VAŠI OTROCI IZJEMNO BISTRI, 
JIM PRIPOVEDUJTE ŠE VEČ PRAVLJIC. 

(Albert Einstein) 
 

Vljudno vabljeni! 
Veseli bomo vaših obiskov! 

 

 
 

Pikagoga Knjigoljubka 
 in 

vzgojiteljice  vrtca Mala Nedelja 
 


