PREDAL, POLN IDEJ
Domača knjižna polica
En mesec ali vsaj štirinajst dni postavi knjigo v vitrino ali na polico na vidnem
mestu. Vsak dan obrni en list v knjigi. Bralci – člani tvoje družine lahko tako
preberejo vsaj eno poglavje ali vsak dan eno pesem.
Pesem – slika
K posamezni kitici poljubno izbrane pesmi ustvari sliko, ki jo pesem sproža v
tebi. S pomočjo slik boš zaznal/-a skrito moč poezije. Nato preberi pesem
ob likovnih podobah. Jo zdaj razumeš drugače?
Bralni fotelj
Učence in zaposlene bomo fotografirali na bralnem fotelju s knjigo, ki jo
sami izberete oziroma prinesete v šolo. Postavili vam bomo tri vprašanja:
Katera je tvoja najljubša knjiga iz otroštva? V kateri knjigi bi rad nastopal?
Katera književna oseba bi bil rad? Zakaj? Fotografije in odgovore bomo
zbrali na plakatu ali v padletu.
Bralni botri
Dobri bralci postanete bralni botri mlajšim bratom in sestram ali sošolcem,
ki jim branje povzroča težave.
Ob branju zaživi tudi občutek srčnosti
Preberi in posnemi del besedila, ki je v tebi prebudil občutek srčnosti. Dodaj
glasbeno ali likovno ozadje in ga objavi v komentarju pod objavo. Koliko
všečkov si prejel? Je kdo pripisal komentar?
Letni časi, pomladna lirika
Poišči čim več knjig ali pesmi, ki govorijo o pomladi. Katera te je najbolj
navdušila? Poskušaj si zapomniti vsaj eno misel. Namig: Majnice …
Družinski časopis
K branju te lahko pritegnejo tudi časopisi in revije. Doma se lahko z družino
pogovorite o dnevnih časopisih. Izberite zanimive naslove in najboljšo
fotografijo.

Izbran članek
Izberi si članek, o katerem bi se rad pogovoril z družino. Članek najprej
glasno preberi, ostali člani pa naj ocenjujejo tvoje branje in skupaj
komentirajte vsebino. Razmislite, s katero knjigo bi lahko povezali ta
sestavek.
Tako je bolje
Izmisli si boljši naslov knjige, ki si jo že prebral. Pojasni izbiro.
Postani ocenjevalec
Oceni knjigo s pomočjo kriterijev: bralni užitek, napetost, razumljivost,
informativnost, osebni pomen.
Videopoezija
Ustvari video k izbrani pesmi in ga deli z nami – objavi ga v komentar pod
objavo.
Bralni užitek
Ustvari kartico z naslovnico Bralni užitek. Na notranji strani zabeleži
avtorja, naslov knjige, leto izida, žanr, povzetek vsebine in oceno knjige.
Kartico lahko podariš komu ob posebni priložnosti ali mu z njo preprosto
polepšaš naporen dan.

