BRALNO ZNAMENJE oz. KNJIŽNO KAZALO
Ali radi berete (morda celo več knjig naenkrat), a ne veste, na kateri strani ste ostali pri kateri
knjigi? Naredimo si bralno znamenje (oz. knjižno kazalo), da se nam to več ne bo dogajalo.
Potrebujete: (A4) papir, ki naj bo po možnosti debelejši ter barvni ali vzorčast, lepilo, škarje,
barvice ali flomastri (po izbiri, razen voščenk ali barvil, ki puščajo madeže), po želji tudi razne
dekoracije (bleščice, barvni trakci, nalepke …) ali pisala.
Izdelava:
Obstaja več vrst bralnih znamenj (oz. knjižnih kazal). Kot idejo vam bomo dali navodila za
izdelavo klasičnega znamenja kot tudi za izdelavo nekoliko drugačnega zaznamka (origami).

Klasični način:
-

Iz izbranega kosa papirja izrežite pravokotnik. Dolžina pravokotnika naj bo primerljiva
nekje z dolžino A5 lista (polovica A4 lista), medtem naj bo širina veliko krajša (okoli 3 do 4
cm).

Opomba: Če se vam zdi papir pretanek, lahko izrežete več enakih pravokotnikov in jih zalepite
skupaj (čim natančneje enega na drugega). Na koncu jih po potrebi obrežete, da bodo robovi
čim bolj ravni.
Prav tako je dobro, če vaš papir ni barvni, da ga sedaj pobarvate po vaši izbiri (lahko z
barvicami, flomastri ipd.) Lahko ga pobarvate tudi z vodenimi barvicami ali temperami, a v tem
primeru pravokotnike najprej posušite. Ne pobarvajte jih z voščenkami ali barvili, ki puščajo
madeže!
-

Ko to storite, imate na voljo več možnosti (naj vam ponudimo dve):
a) Lahko pričnete z dekoracijo tega bralnega zaznamka.
b) Izrežite nekoliko manjši pravokotnik iz papirja, ki je drugačne barve, le da je ta krajši
za kakšen centimeter ali pol centimetra po dolžini in širini (npr. če je vaš prvi
pravokotnik širok 4 cm, bo naslednji pravokotnik širok 3 cm ali 3,5 cm).

Ta drugi pravokotnik nato prilepite v center vašega prvega pravokotnika tako, da bodo vidni
robovi prvega pravokotnika. Ta pravokotnik nato dekorirate po želji.

Origami:
-

Izrežite pravokotnik iz A4 papirja (ta ne rabi biti predebel).

-

Iz pravokotnika izdelajte knjižno kazalo po postopku, ki je prikazan na spodnji sliki:

-

Na koncu po želji dekorirajte vaše bralno znamenje. Na spodnji sliki so le nekatere ideje:

