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Dvorana igrač

► Želeli smo otrokom vseh starosti 

predstaviti našo bogato zbirko 

kakovostnih igrač.

► Dejavnost Dvorana igrač, namenjena 

družinam z otroki starejšimi od treh 

let. 

► Od leta 2014. 



Razlogi za 

prenovo?

► Posebnost knjižnice?

► Dejavnost za celotno družino.

► Spoznavanje knjižničnega gradiva.

► Spoznavanje domoznanskih vsebin.



Brihtologi&Brihtarije

► Kakovostno preživljanje prostega 

časa.

► Spodbujanje branja kvalitetnega 

leposlovnega gradiva in učenje ter 

raziskovanje s poučnimi knjigami.

► Za družine z vsaj enim osnovnošolskim 

otrokom. 

► Od oktobra do marca.



Brihtologi&Brihtarije

► Projekt je razdeljen v tri sklope:

► Brihtologi&Brihtarije: delavnice

► Brihtologi v Knjižnici Domžale: spletni 
kviz

► Brihtologi berejo

► Z reševanjem Brihtologi zbirajo točke:

► Obisk delavnice: 20 točk

► Reševanja spletnega kviza: do 50 točk

► Brihtologi berejo: 10 točk vsaka 
knjiga



Brihtologi&Brihtarije: 

delavnice

► Delavnice so razdeljene v dva sklopa.

► Vsak sklop šest delavnic v sezoni.



► Učenje skozi igro. 

► Prvi del namenjen pregledu knjižničnega 

gradiva na določeno temo.

► Igra s tematsko povezanimi igrami in 

igračami iz naše Igroteke ali izdelava eko 

družabnih iger in igrač. 



► Šestih delavnic v sezoni. 

► Sodelovanje z lokalnim okoljem in 

spoznavanje domoznanskih vsebin. 

► Branje in pregled knjižničnega gradiva na 

določeno temo. 

► Sledi tematsko vezana delavnica v 

sodelovanju s posamezniki z zanimivimi 

interesi in izkušnjami, z lokalnimi društvi 

in drugimi ustanovami. 





Spletne prijave





Brihtologi v Knjižnici 

Domžale:

spletni kviz

► Vključuje vprašanja o Knjižnici 

Domžale.

► Poročanje o udeležbi na delavnicah.

► Brihtologi berejo.



Brihtologi berejo

► Priporočilni seznam branja po temah 

delavnic projekta 

Brihtologi&Brihtarije.

► Poročanje o prebranem gradivu preko 

spletnega kviza. 



Brihtologi na 

nebu

Prijavljenih 6 družin, 19 

oseb (poleg 6 prijavljenih 

osnovnošolcev še 3 

otroci). 



Brihtarije: 

spretni prsti

►Prijavljene 3 družine, 8 

oseb (poleg 3 prijavljenih 

osnovnošolcev še 2 otroka). 



Hvala za pozornost.


