Увод
Овај документ садржи информације о
изложби ”Читамо и пишемо са Аном
Франк”, наставни материјал и упутства
за вођење радионица. Искористите и
постер за промоцију изложбе у вашој
установи. 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.
Замишљено је да се изложба постави
првенствено у библиотеци, али може
бити постављена и на другим местима.

Садржај
•
•
•
•
•
•
•

Увод
Вежбанка 1 (за млађе)
Вежбанка 2 (за старије)
Приручник за наставника и библиотекаре 1
Приручник за наставника и библиотекаре 2
Упутство за постављање изложбе
Флајери

Изложба
Изложба ”Читамо и пишемо са Аном
Франк” је прилагођена за млађу групу
(завршни разреди разредне наставе:
3-4 разред), док је напредни материјал
прилагођен за завршне разреде
основне (7-8) и све разреде средње
школе (1-4). 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
Мрежа Тераформинг је обезбедила
превод и адаптацију материјала за
употребу у Србији. Сав материјал је
доступан за бесплатно преузимање на
сајту www.terraforming.org.
Материјал садржи припучнике за
библиотекаре и наставнике, вежбанке
за ученике, упутства за постављање
изложбе и постер. 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
Градска или школска библиотека
поставља изложбу у својим просторијама
(или другом пригодном простору),
промовише је у локалним школама у
околини, и прима групе ученика који
долазе са својим наставницима да
погледају изложбу и учествују у
радионицама. Радионице воде
наставници са својим ученицима. На
постеру можете додати назив и адресу
ваше установе, као и време трајања
изложбе, и затим одштампати. Постоје
две вежбанке за ученике. Уз вежбанке су
приложена детаљна упутства како
организовати и водити радионице.

Фондација Ана Франк и мрежа
Тераформинг вам желе пуно успеха у
организацији и извођењу овог
програма!
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