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Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB 2020)
Lokacije izvedb delavnic:
ime delavnice
Branje pravljice v
naravi
Branje pravljice v
naravi
Branje pravljice v
naravi
Branje pravljic v
naravi
Skupno povezovanje
umetnih del in kulture

datum
1.10.2020
2.10.2020
2.10.2020
2.10.2020
8.10.2020

ura
9.30

kraj
Bohova 46, 2311
Hoče
Šolsko igrišče Hoče

sodelovanje
VDC Polž (zaprta
skupina)
Vrtec Hoče

11.00

Pred VeGeC Občine
Hoče - Slivnica
Šolsko igrišče Slivnica

Vrtec Rogoza
Sonček
Vrtec Slivnica

10.00

ČD Slivnica

DU Slivnica

10.00
9.00

Branje pravljic v naravi
Tako kot v letu 2019 smo se tudi letošnje leto odločili, da bomo v sklopu projekta NMSB
2020 izvedli skupaj z občinskimi društvi ter zavodi delavnice, ki se bodo vršile na različnih
lokacijah po KS. Kot primer dobre prakse smo se odločili izvedbo delavnic pripravit na lokacijah v bližini občinskih vrtcev. Na delavnico bodo vabljeni skupine otrok od 5-6 leta starosti
ter otroci, ki se bodo v tem času nahajali v neposredni bližini delavnice.
Cilj delavnice je doseči medgeneracijsko sodelovanje in pomoč starejši in mlajši populaciji
na poudarku pismenosti, izražanja govora ter medsebojnega druženja.
Tudi v letu 2020 bomo k sodelovanju branja pravljic povabili ciljno skupino ljudi, ki deluje v
občinskih društvih upokojencev. Oseba katera bo želela v delavnici sodelovati bo otrokom v
obliki pripovedovanja pravljice in osveščanja povezanosti glavnega lika vsebine vzbudila
pozornost otrok in s tem pripomogla k razpravi debate najmlajših.
Zapis prijave dogodka:
Vljudno vabljeni na medgeneracijski družabni dogodek v naravi, kjer bomo skozi branje pravljic pomagali starejšim in mlajšim pri razvoju oz. ohranjanju bralne pismenosti in govornem
izražanju. Dobili se bomo na zunanjih lokacijah občinskih zavodov pred VeGeC Občine Hoče
– Slivnica ter pred VDC Polž enota Bohova.
Skupno povezovanje umetnih del in kulture
Kako lahko dosežemo ciljno usmerjenost in povezovanje umetnosti in kulture bomo z delavnicama prikazali na skrbno izbranih lokacijah občine. Skupaj s čebelarskim društvom Slivnica
ter umetniškimi deli občinskih društev bomo z roko v roki pripravili nepozabljivo razstavo
pridnih rok. K sodelovanju bodo vabljeni umetnice in umetniki, ki v občini Hoče – Slivnica

delujejo v povezavi izdelave slik, risb, umetniških del, kiparstva in rezbarstva. Za nepozabno
vzdušje bo popestrilo Kulturno umetniško društvo Milke Zorec z njihovimi člani.
Cilj delavnice je doseči medgeneracijsko povezovanje na poudarku umetnosti in kulture ter
medsebojnega druženja in izmenjavi dobrih praks.
Zapisala: Veronika Tonejc

