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anskoletno uspešno izvedbo dogodkov v projektu Deca fküp na knižni
küp smo predstavili na Dnevu dobrih praks: Knjižničar – knjižničarju
7. in se z navdušenjem lotili načrtovanja letošnjega projekta. Tudi tokrat smo pripravili vsebinsko raznolike dogodke, srečevali pa smo se od 16.
do 27. avgusta. Kljub temu da nam je včasih ponagajalo vreme, smo večino
dogodkov, ki so bili dobro obiskani, izpeljali na letni terasi knjižnice.
Program je bil skrbno izbran; vključili smo različna področja in vsebine: moderni ples, pripravo jedi, prleško narečje, tuji jezik, naravoslovje, folkloro,
umetnost in spoznavanje srednjega veka. Srečevali smo se vsak dan med 10.
in 12. uro. Najprej smo otroke popeljali v svet domišljije s pravljicami, nadaljevali pa z dejavnostmi.
Prvi dan našega druženja je bil plesno obarvan, igrali smo se z ugankami, se
učili hip-hop korakov in zložili najvišji stolp iz kock. V torek smo razmišljali,
kaj bi se lahko skrivalo v košari Rdeče kapice, in skupaj s pravljičnimi junaki
pripravili jabolčni zavitek ter rogljičke z marmelado. Sreda je bila odeta v prleško narečje. Na delavnici Gučimo po prleško smo usvojili prleške besede in
poimenovali razstavljene tradicionalne predmete ter oblačila. Prisluhnili smo
pravljici v prleščini, zapeli prleško himno, nosili püto, se gürali in šli na jüžno.
Naslednji dan je sledila raziskovalna odprava po knjižničnem vrtu, na kateri
smo odkrili veliko zanimivih živali. Še posebej smo se ustavili ob pikapolonicah in jim pripravili domovanje za zimo. S sončnicami, ki smo jih nastavili po
vrtu, smo poskrbeli tudi za ptice. V petek smo odkrivali italijanščino. Skozi
igre smo se naučili predstaviti ter poimenovati barve in številke. Potovali smo
v čas Rimljanov in spoznavali njihove bogove ter umetnost.
Z novim tednom smo otrokom pripravili novi sklop aktivnosti. V ponedeljek
jih je pravljica popeljala v svet folklornega plesa in narodnih noš. Ob zvoku
harmonike smo se naučili folklornih korakov ter se skozi igro vrnili v čas naših dedkov in babic. Torek se je pričel s telovadbo za možgane, nato pa smo ob
Mizici, pogrni se pripravili slastne pica trikotnike. Naslednji dan smo postali
mladi znanstveniki in se zabavali ob »vidnem zvoku«, »prestrašenem popru«,
»ognjemetu v vodi« in drugih poskusih. Četrtek je bil namenjen spoznavanju
zanimivih in še neodkritih kotičkov knjižničnega vrta. Otroci so ustvarjali po
navdihu znane mehiške slikarke Fride Kahlo. Naš počitniški program smo
zaključili s srednjeveškim dnem. Prisluhnili smo zgodbi ob lutkah z naslovom Kraljična na zrnu graha in se srečali s kraljično Sandrino. Pripovedovala
nam je o življenju na gradu in pokazala zanimive družabne igre, ki jih ne
vidimo vsak dan.
Od zaključka letošnjega projekta do časa, ko pripravljamo prispevek, je preteklo le nekaj dni, zato še ni bilo časa za podrobno analiziranje. A zagotovo
vemo eno: vložen trud vseh sodelujočih v tem projektu se v največji meri
povrne z otroškim čudenjem, smehom in navdušenjem. To nam daje motivacijo in zagon za nove zamisli, nova načrtovanja, nova
srečevanja.

