Увод
Овај документ садржи информације о
изложби ”Читамо и пишемо са Аном
Франк”, наставни материјал и упутства
за вођење радионица. Постоје и флајери
за промоцију изложбе у библиотекама и
школама. Такође, ту је и кратко техничко
упутство о постављању изложбе.

Циљеви
1 Представити Ану Франк као писца;
2 Стимулисати читање и писање кроз
креативне задатаке, са Аном Франк
као узором;
3 Научити више о историји породице
Ане Франк.

Садржај
• Увод
• Вежбанка 1 (9-12 година)
• Вежбанка 2 (13-15 година)
• Приручник за наставника и
библиотекаре 1
• Приручник за наставника и
библиотекаре 2
• Упутство за постављање изложбе
• Флајери

Замишљено је да се изложба постави у
библиотеци, али може бити постављена
и на другим локацијама.

Изложба
Изложба ”Читамо и пишемо са Аном
Франк” је прилагођена за децу од 9 до
15 година. Радионице и вежбанке су
прилагођене за два узраста: за децу од
9 до 12 и од 13 до 15 година. Изложба
је посебно осмишљена за младе и
тинејџере, и представља Ану Франк као
писца и љубитеља књижевности.
Посебна пажња је посвећена дневнику
Ане Франк, али такође и њеним
оригиналним радовима: ”Књига
причица” и ”Књига лепих реченица”.
Увод

Наставни материјал
Наставни материјал је адаптиран за
Србију и доступан је бесплатно онлајн
на сајту www.danisecanja.rs . Материјал
садржи припучнике за библиотекаре
и наставнике, вежбанке за ученике,
упутства за постављање изложбе
и флајере. Оригинални материјал
Фондације Ане Франк се налази на сајту
www. annefrank.org.

Техника
Изложбу је лако поставити. Упутство
објашњава како се конструкција монтира
и даје савете о томе како створити добру
атмосферу за радионице.
Програм
Библиотека поставља изложбу,
промовише је у школама у околини и
прима групе ученика са наставницима. На
флајере можете додати контакт податке
библиотеке и затим одштампати.
Постоје две вежбанке: за децу од 9 до 12 и
од 13 до 15 година. Уз вежбанке су
приложена детаљна упутства како
организовати и водити радионице.

Фондација Ана Франк жели вам пуно
успеха у организацији и извођењу овог
програма!
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