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IZDELAJMO KNJIGO, izziv - to je knjiga 

(skupina Medvedki) 

 

Z otroki pogosto obiščemo knjižnico, kjer imajo otroci možnost poslušanja pravljic, zgodb, 
ugank in ogleda  knjig po lastni izbiri. Odločile smo se, da otrokom zastavimo izziv. Zanimalo 
nas je, kaj otroci menijo, kako nastane knjiga? Otroci so podajali ideje, ki smo jih vzgojiteljice 
tudi zapisale. Vse pripomočke, ki so jih otroci našteli,  smo priskrbele in otroci so z njimi začeli 
ustvarjati knjige. Na začetku so bili otroci nekoliko zmedeni, vendar so tisti najbolj ustvarjalni 
poskušali in ko jim je začelo uspevati, so tudi ostali otroci, ki so na začetku še opazovali, pričeli 

z ustvarjanjem. Nastajale so knjige z več platnicami, 

zgibanke, zloženke … Otroci so 
bili ponosni na lastne izdelke.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vedeli so, da knjiga potrebuje zgodbo, pesmico, zato smo vzgojiteljice njihove pripovedi tudi 
zapisale. V knjižnici smo si sposodili knjigo Kako nastane knjiga. Skupaj smo pogledali 
postopek izdelave in na podlagi zapisanega in prve izkušnje, so začele nastajati prve knjige. 
Otroci so se sami odločali, kje bo zapisana vsebina in kje bodo narisali ilustracijo. Sami so se 
odločali, kaj bo zgoraj, kaj bo spodaj, kaj na desni in kaj na levi strani. Sami so zapisali številke 
strani in naslov svoje knjige, ki je moral biti na naslovni strani.  



 
 

Knjige smo skupaj razstavili v knjižnem kotičku 
v naši igralnici, kjer si jih otroci lahko 
izposodijo. Vsak otrok je predstavil svojo 
zgodbo ostalim otrokom v skupini. Igra v 
knjižnem kotičku je med otroki zelo priljubljena.  

 

Otroci so svoje izdelane knjige predstavili 
ostalim otrokom  v skupini. Ob predstavitvi 
nastalih knjig smo opazili, da v tekstu 
manjkala kakšna pika ali črka. Ker nas je 
zanimalo, kako je do tega prišlo, je 
vzgojiteljica prebrala zgodbo o Škratu Kuzmi, ki je dobil nagrado. Otroci so, preko zgodbe 

spoznali, da obstaja veliko vrst škratov ter da je eden od 



 
teh tudi tiskarski škrat. Ugotovili smo, da je verjetno prišel tiskarski škrat ter nam pobrisal  
pike, zamenjal, dodal ali odvzel črko iz našega besedila.  Vsako knjigo smo vzgojiteljice še 
enkrat pregledale. Otroci pa so označili, kje v knjigi nam je ponagajal tiskarski škrat. 

 

Za objavo pripravila: Petra Štrubelj 


