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Otroci, oglejte si video pravljice in sodelujte na knjižnem
izzivu!
Cilj Knjižnice Miklova hiša je, da smo vam kljub omejitvam čim bolj na voljo. Čeprav nekaj časa niste mogli v knjižnico,
smo bili še vedno tu za vas – knjige smo izposojali, jih vračali, vam poiskali želeno gradivo … Med drugim smo v zimskih
mesecih pripravljali tudi vsebine za otroke. Tokrat bo prispevek v celoti namenjen otrokom in otroški literaturi.
V knjižnici že od decembra pripravljamo video pravljice, ki jih objavimo vsak
četrtek ob 18. uri. Pripravljanje video
pravljic je bolj tehnično obarvano, saj
je treba knjige izbrati, pripraviti zvočni
posnetek branja, jih skenirati in vse to
zmontirati v video. Pri tem poskušamo
otrokom pričarati občutek branja, kot da
bi sedeli v naročju in sami listali po knjigi,
ki jim jo prebirajo odrasli.
Knjižni izziv je dejavnost, ki jo pripravljamo za nekoliko starejše otroke. Gre
za kviz, ki ga pripravljamo že od jeseni,
namenjen pa je otrokom od drugega do
šestega razreda. Za vsak razred pripravimo po eno vprašanje, ki se nanaša na
knjige za domače branje ali bralno značko za posamičen razred. Otroci lahko na
vprašanja odgovorijo v knjižnici ali pa na
naši spletni strani. Z udeležbo na kvizu
sodelujejo tudi pri žrebanju za lepe nagrade! Zelo smo veseli velikega odziva,
saj smo do sedaj podelili že kar petnajst
nagrad. Za otroke kviz poleg novih znanj
o konkretnih knjigah pomeni tudi učenje
samega iskanja po knjigah, zaradi česar
je še toliko bolj pomembno njihovo sodelovanje.
V nadaljevanju so nanizane zadnje knjižne novosti na otroškem in mladinskem
oddelku.
Neža Tanko
Knjižnica Miklova hiša

OBVESTILO
Naše uporabnike obveščamo,
da s 1. 3. 2021 ponovno začnemo
obračunavati zamudnino.
Prosimo, da poskrbite za
pravočasno vračanje gradiva!

Knjižna zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti
Skladno z naslovom zbirka ponuja 101
dejstvo ali zanimivost z različnih področij – Znanost in tehnika skozi zgodovino,
Znanost v antiki, Vlaki, Izumi in odkritja,
Egipt in Gradovi. Drobne knjižice so zaradi kratkih, nezahtevnih besedil primerne
za začetne bralce, ki jim bodo zanimive
ilustracije dodatna spodbuda za branje
poučnega gradiva.
Znanstvena delavnica
Knjiga prinaša šestdeset ustvarjalnih
idej za nadobudne izumitelje, preizkusijo pa se lahko strokovnjaki z drugih področij. Umetniki lahko izdelajo nihajno
umetnino, za okuševalce hrane je tu puščavski hladilnik, proučevalce narave bo
zanimal vremenski stroj, znanstvenikom
pa bo zagotovo prav prišel periskop. Tehniki lahko preizkusijo lebdenje v zraku ali
let s pogonom. Toliko idej naj bo za začetek dovolj, ostale pa lahko sami poiščete
v knjigi.
Luka izgubi očka
Knjiga otroke sooča z veliko prezgodnjo izgubo staršev. Takšnih dogodkov si
sicer ne želimo, vendar so včasih neizogibno dejstvo in prav je, da o tem spregovorimo tudi z otroki. V zgodbi lahko otroci
spremljajo fanta Luko, ki ima zelo bolnega očeta. Počasi se bolezen stopnjuje do
te mere, da očka umre, Luka in mamica
pa se morata spoprijeti z izgubo in nadaljevati življenje.
Osamosvojitev
Delo Nataše Strlič in Damijana Stepančiča ponuja zgodovinski pregled zatona
nekdanje Jugoslavije od začetka osemdesetih let do leta 1992, ko je samostojna
Slovenija vstopila v Organizacijo združenih narodov. S krajšimi besedilnimi
sestavki in ilustracijami z bogatimi podnapisi bo to zgodovinsko obdobje lažje
razumljivo marsikateremu učencu zadnje
triade, odraslim in starejšim pa bo nedvomno priklicalo v spomin dogajanje ob
osamosvojitvi.
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To je tvoj svet
Slikanica z rimanim besedilom nam
predstavlja zgodbo o gozdnih živalih, o
očetu, ki svojega sinka uči o čudežih, ki
nam jih vsak dan prinaša narava. Iz slikanice se otroci lahko naučijo varovanja
sveta in previdnega ravnanja, da lahko na
zemlji bivamo vsi skupaj v sožitju. Sporočilo slikanice je, da kljub občutku majhnosti, ki preveva posameznika, je vsak od
nas čudovit in popoln.
S piratsko princesko ni dobro češenj
zobati
Princeska Petra in njen medvedek sta
bila neločljiva, dokler ji ga ni odnesel pirat. Da bi medota dobila nazaj, se je na
preizkušenj polno potovanje odpravila
kot vitez na kozi. Ko je naposled le našla
piratsko ladjo, je v skrinjah namesto zakladov videla veliko medvedkov. Mislite,
da je bil njen medo med njimi?
Kje je Vili?
Vili je svetovni popotnik, ki ima vedno
s seboj psa Vufija, Vando, čarovnika Belobradca, Valija in marsikatero drugo malenkost. Mladi bralci morajo vse naštete
poiskati na ilustracijah, polnih nenavadnih podrobnosti. Na ta način otroci urijo
svojo natančnost in koncentracijo.

Lan in Luna, Poglej in povej
Knjiga ilustratorja Axla Schefflerja je
slikanica, primerna za mlajše otroke. V
zgodbi spremljamo Lana in Luno ter njune dogodivščine skozi cel dan. Otroci lahko na vsaki strani poiščejo nekaj podrobnosti, ki se skrivajo na ilustraciji.

Zvezdančice
Zbirka najlepše otroške poezije Zvezdane Majhen vsebuje uganke in različne
pesmice.
Naj bo ena aktualna uganka zaključek
temu prispevku:
V marcu bo mlada
pognala iz tal –
ovcam za hrano,
rožam za šal.
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V spomin in opomin
Na današnji dan, tega je že mnogo let,
v večnost odšel je poet.
Največji, kar pozna jih naš slovenski
svet.
V spomin njegov dan kulture se pri nas
praznuje,
umetnost vseh zvrsti z njim se
zaznamuje.
Še živi med nami kultura srca,
ali s pandemijo je odšla?
Virus, ki v zadnjem letu nas razžira,
na žalost tudi v naša srca prodira.
Nespoštovanje, egoizem, žalitve in
razdor
obsedli so ta svet.
Nespamet razrašča se povsod,
prišla je tudi na splet.
Ustavimo že to norijo,
naj vrednote spet na novo oživijo.
Znova bratje se k poetu obrnimo,
njegovo Zdravljico k srcu si vzemimo.
Edinost, sreča, sprava naj k nam nazaj se
vrnejo,
sinovi, kar ima jih Slava, vsi naj si v roke
sežejo.
Danica Cvar

