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Datum Ura Dogajanje

8. 5. 2018 17.30 – 18.30 Cesarjeva nova oblačila in kranjska klobasa

15. 5. 2018

17.30 – 18.30

Gremo na izlet - Naklo

22. 5. 2018

17.30 – 18.30

Čebelice, čebelice 

29. 5. 2018

17.30 – 18.30

Železnica



VOZI ME VLAK V DALJAVE

Skozi venček pravljičnih zgodb in aktivnosti za celo družino bomo

spoznali domači kraj in njegovo kulturo in dediščino. Aktivni bodo vsi

družinski, spoznavali bomo bralno pismenost in ostale aktivnosti, ki

vključujejo znanje branja.



Prvo srečanje – Cesar v Naklem

 Skupina  povabljenih 
udeležencev, sicer obiskovalcev 
Krajevne knjižnice Naklo

 Prisotnih 17 otrok in 10 
staršev

 Poleg tega so bili kot opazovalci  
prisotni še: novinarka Gorenjskega 
glasa Suzana Kovačič, pa predsednik 
Konjeniškega društva Naklo Zdravko 
Cankar in  še 3 starejši občani, ki jih je 
zanimalo dogajanje  pri vagonu in 
lokomotivi.

Načrt prvega srečanje: 
Vsi skupaj  se zberemo pri lokomotivi in 
vagonu, 

Staršem  in otrokom  predstavim projekt,  
na kratko pogovorimo o pomenu branja za 
otrokov razvoj in družinskega branja,

Sledila je pravljica – Cesarjeva nova 
oblačila, ki sem jo najprej  prebrala.

Lea je razdelila knjige, v vsaki je bilo 
navodilo kaj naj  delajo  (poiščejo).

Nekaj staršev (parov), pa ni dobilo knjig, 
ampak so  skupaj z otroki poiskali podatke 
na internetu in  jih izpisali na papir.

Sledilo  je poročanje o  rezultatih.
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Cesar v Naklem

Knjige:
Knjige sem si izposodila v  Krajevni 
Knjižnici Naklo in MKK.

Izbrala sem pravljico Cesarjeva 
nova oblačila.

Izbrala sem še knjige o: 
srednjeveških  gradovih in 
vladarjih, cesarjih, zgodovini
kuharske knjige za otroke in odrasle
etnološke knjige o dediščini – koline, 
kruh, običaji
knjige o otroških igrah

Vabilo za  dogajanje smo objavili v
 krajevnem glasilu  
 na spletnih straneh  in 
 v knjižnici.

Odzvali so se bolj ali manj redni 
obiskovalci naših pravljičnih uric.

Bili so zelo zadovoljni, ker sp pravljice  
potekale na novi lokaciji – bolj v 
naravi, pa še vedno zaščitene v 
primeru  dežja oz. slabega vremena. 



gradivo



Pripravljeno gradivo , opremljeno z 
nalogami.

Vedno sem prinesla 
gradivo primerno za 
različno starost in 
zahtevnost otrok.



Navdušeni udeleženci, otroci in odrasli



Cesar v Naklem



Cesar v Naklem



Cesar v Naklem



Za zaključek: igra in kranjske klobase



Drugo srečanje – Gremo na izlet – Naklo

Na vagonu nas je delalo aktivno 20,
4 odrasli so bili samo opazovalci, mamici pa sta 
bili pristni kolikor sta pač lahko bili. So bili pa 
očiji bolj aktivni 😊

Načrt drugega srečanje:
* Vsi skupaj se zberemo pri lokomotivi in 
vagonu,
* Staršem in otrokom predstavim projekt, na 
kratko pogovorimo o pomenu branja za otrokov 
razvoj in družinskega branja.

* Otroci so bili prisotni in se lepo poslušali

Na razpolago so 4 pravljice in katero bomo 
prebrali bo povedal, tisti, ki bo rešil največ ugank

* Sledile so uganke na temo dom in 2 otroka sta 
imela enako število pravilno rešenih ugank.

Izbrala sta pravljico
Lov na medveda, Rosen, Michael, 1946-
* slikanica
Mladinska knjiga, 2015
* otroci in starši so sodelovali in pomagali loviti 
velikega medveda.

Pravljico smo najprej prebrali, nato pogledali 
ilustracije in jo nazadnje še enkrat skupaj 
zaigrali.
• Lea je razdelila zemljevide in knjige

• * Vsak par je dobil vsaj 3 različne naloge, ki 
so jih reševali in nato predstavili ugotovitve 
vsem prisotnim.

• Otroci so prosili za pobarvanke – tema 
rokovnjači, ki so imeli sedež v Udin borštu in 
so kulturna dediščina in zanimivost

* Sledila je še igra na prostem – Cesar(ica) koliko 
korakov lahko naredim?
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Gremo na izlet



Tretje srečanje – Čebelice, čebelice

Tudi tokrat smo se

zbrali v  velikem številu.

Delavnico tokrat začnemo 
s čebelarjem, ki nam 
predstavi svoje delo in 
odgovarja na številna 
vprašanja.
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Čebelice, čebelice

 sledilo je „trdo“ delo v 
vagonu.

 tokrat so poleg knjig, 
prejeli še revije, letake o 
medu, čebelah, … in 
seveda  navodila kaj 
morajo  poiskati.

 delali  smo  tudi  z 
telefoni in  tablicami.
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Čebelice, čebelice



Pravljica in pobarvanke, brez tega ne gre.
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Čebelice, čebelice



Četrto srečanje- Železnica

 Udeleženci: ob hudemu 
nalivu se je na vlaku zbralo 
6 družin.

 Odraslih nas je bilo 8, otrok 
pa je bilo 7. Vsega skupaj 
torej 15.

 Na vagonu nas je delalo 
aktivno 17, prišlo pa je še 5 
odraslih, ki pa so bili zgolj 
opazovalci in ko so videli, 
da v vlaku delamo, nas niso 
motili in so odšli.



Železnica

Prišle so nove družine. 
Staršem in otrokom zato 
predstavim projekt. 

• Otroci so bili prisotni in se 
lepo poslušali.

* Uvod vedno želim narediti 
malo drugačen in tokrat smo 
začeli s
pesmicami. Redna udeleženka 
Ana nam je zapela 2 pesmici o 
vlaku in nato smo prebrali  
pravljico
Beli medvedek poznaš 
pravo pot?



Železnica

 Postopek dela je  enak,  
razdelimo knjige,  revije, 
… in  navodila za delo.

 Fantje  navdušeni nad 
vlaki in  se takoj lotijo  
iskanja vseh mogočih 
podatkov.

 Zdaj se odlično poznamo 
in delo  je prijetno. 



Poleg knjig sem  nesla še starejše številke  revije Gea, v katerih sem našla 
zanimive članke o  vlakih. 
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Hvala za pozornost

Prikazala se je 
prekrasna mavrica.


