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Bralno-motivacijske strategije:

temeljijo na igri, izhajajo iz bralskega potenciala 
vsakega posameznega otroka in njegovega 
notranjega odziva na prebrano besedilo,
postopno razvijajo razumevanje in užitek v 
samostojnem branju,
temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji 
rezultatov dela, ki je odvisen od dinamike 
posamezne skupine,
v delo v skupini so dejavno vključeni vsi otroci,
mentor in/ali motivatorka branja je le 
usmerjevalec in posrednik.

Poglavitni cilj projekta je spoznavanje, 
uporaba in evalvacija bralnomotivacijskih 
strategij. Njihova poglavitna značilnost je, da 
temeljijo na igri in konstruktivizmu, temu smo 
pri zasnovi dodali še uporabo tujega jezika − 
španščine.

PROJEKT MOTIVIRANJA ZA 
BRANJE, KI VKLJUČUJE 

MEDKULTURNOST 
(uporabo španščine).

Prijavnici za Leo, leo - špansko bralno 
značko in obisk/delavnico na vaši instituciji 
si lahko natisnete na naši spletni strani: 
www.zalozbamalinc.si. Na spletni strani 

najdete tudi naročilnico.
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Komu je namenjen?
Otrokom v predšolskem obdobju 
ter prvem triletju osnovne šole, pri 
čemer znanje španščine ni potrebno.

Kako poteka?
Otroci skupaj z mentorjem ali 
starši preberejo vsako leto dve 
knjigi iz knjižnega kompleta, 
ki ga pripravi založba Malinc.

Po branju besedila 
otroci narišejo ali 
izdelajo drugačen 
izdelek.

Kdaj projekt poteka?
Izvedbeni del se začne 
oktobra, konča pa se 
konec aprila.

Kaj pridobijo otroci?
Otroke že od predšolske stopnje igraje 
usmerja v poglobljeno razumevanje 
besedila. Otroci spoznajo španščino ali 
ohranjajo stik z njo.

Kaj pridobijo mentorji?
Dobijo priznanje o sodelovanju. Če se 
odločijo za obisk delavnic, dobijo tudi 
potrdilo o izobraževanju.

31.10.2018 – rok za prijavo na LEO, LEO s 
prijavnico

5.11.2018 – delavnica za mentorje bralne 
značke

30.4.2019 – rok za oddajo likovnih izdelkov 
otrok

maj 2019 – objava izdelkov 
maj 2019 – razstava likovnih in drugih 

izdelkov 

Letos prebiramo ...
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