Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

DELAVNICA ZA OTROKE 2. in 3. razreda IN NJIHOVE STARŠE
(četrta ponovitev)

VAJE ZA TEKOČE BRANJE
(Kako lahko odrasli spodbujamo tekoče branje pri
otrocih v prvem triletju osnovne šole)

OPIS DELAVNICE
Delavnica je namenjena otrokom 2. in 3. razreda osnovne šole in njihovim staršem
oz. odraslim, ki želijo otrokom pomagati k bolj tekočemu branju. Otroci v prvih
razredih osnovne šole pridobivajo tekočnost branja, ki je osnova za kasnejše branje z
razumevanjem. V prvih letih šolanja je tako najbolj pomembno, da otrok redno vadi
branje in sproti odpravlja težave, s katerimi se pri tem sooča.
Otroci, ki imajo pri branju težave, ne želijo brati, odrasli pa veliko časa in dobre volje
porabite za to, da otroka sploh pregovorite k branju. Na delavnici vam bomo
pokazali nekaj vaj, s katerimi lahko otroku pomagate pri razvijanju tekočnosti branja.
Želimo, da bi s pomočjo teh vaj otrokom omogočili več uspeha pri branju, odraslim
pa dali nekaj zamisli, kako jih pri tem lahko usmerjate.
Na srečanje ste vabljeni skupaj z otroki, da boste prikazane vaje tudi preizkusili.

Zapisala:Mateja Demšar, predavateljica; februar 2019
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Delavnica bo v ponedeljek, 11. marca 2019, v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7), s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.00 uri.
Vabljeni ste starši osnovnošolskih otrok, skupaj s svojim otrokom (2. in 3. razred)-en
starš ali odrasla oseba + en otrok.
Delavnico bo imela Mateja Demšar, univ.dipl. pedagoginja
Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
Gradivo:
Knjižica Vaje za tekoče branje (M. Demšar, 2016), dostopno v e-inačici na:
http://icpika.si/gradiva-za-starse/vaje-za-tekoce-branje-knjizica-ic-pika/(s klikom
na gumb »PRENESI VSEBINO« vpišete vaš e-naslov kamor dobite povezavo do vsebine
knjižice v PDF formatu.)

PRIJAVA NA DELAVNICO:
Prijave zbiramo od 21. februarja 2019 od 12.00 naprej– do zapolnjenih mest. Prijavite
se preko spletnega obrazca, ki bo od začetka prijav objavljen na spletni strani IC Pika:
http://icpika.si/za-starse/ Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi
dobite na vpisan e-naslov, naše povratno sporočilo.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličetena tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).

O IZVAJALKI DELAVNICE:
Mateja Demšar, univ.dipl. pedagoginja
Zaposlena je vredni osnovni šoli kot šolska svetovalna delavka in izvajalka dodatne
strokovne pomoči. V praksi je spoznavala težave otrok pri branju in iskala načine, kako jim
pri tem pomagati. Je avtorica knjižice Vaje za tekoče branje, ki jo je leta 2016 izdal
Izobraževalni center Pika.
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