V JUNIJU PRIPRAVLJAMO ZA OTROKE
petek, 10. 6. 2022: začetek Poletavcev
Vse otroke, stare od 9 do 12 let, vabimo, da letošnje poletje postanejo Poletavci in
Poletavke.
Poletavci so tisti otroci, ki poleti 30 dni berejo 30 min na dan. Bereš lahko karkoli želiš: stripe, knjige, revije
... V poseben poletavski letak, ki ga prejmeš v knjižnici, vpišeš, kaj si vsak dan bral, tvoji starši, stari straši,
tete, strici (kdorkoli od odraslih je v bližini) pa se zraven podpišejo, da potrdijo resničnost tvojega zapisa.
Izpolnjen letak najkasneje do 10. septembra 2022 oddaj v knjižnico in povabili te bomo na zaključno
prireditev z gledališko predstavo Picko in Packo, podelitvijo priznanj in nagrad ter žrebanjem za glavno
nagrado, ki jo podarja podjetje Hervis.

Več o projektu si lahko prebereš na spletni
strani https://www.poletavci.si/

Vir: www.poletavci.si

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana

Projekt Poletavci je zasnovala Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja pa se mu pridružuje
že 6. leto zapored.

petek, 10. 6. 2022: začetek NajPoletavcev
Si že prerasel Poletavce? Postani NajPoletavec oz. NajPoletavka!
Otroke od 13. do 16. leta vabimo, da med poletnimi počitnicami preberete tri obsežnejše knjige po lastni
izbiri. Nato izpolnite obrazec o prebranem in vaša najpoletavska misija je zaključena.
Natisnjen obrazec lahko dobite v knjižnici in ga najkasneje do 10. septembra 2022 tja tudi vrnete, lahko pa
izpolnite spletni obrazec na spletni strani https://najpoletavci.si/. Na njem najdeš tudi namige za dobre
knjige.

Za nagrado te bomo povabili na zaključno prireditev z gledališko predstavo Picko in Packo, podelitvijo
priznanj in nagrad ter žrebanjem za glavno nagrado, ki jo podarja podjetje Hervis.
Projekt NajPoletavci je zasnovala Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja pa se mu
pridružuje 2. leto zapored

V JUNIJU PRIPRAVLJAMO ZA OTROKE
torek, 28. 6. 2022, ob 18. uri: Gledališče Pravljičarna: Velike skrbi malega petelina
V kokošnjaku na robu velike kmetije živi mali petelin. Odkar mu je stari petelin predal svoje jutranje opravilo
– bujenje kokošk in gospodarja, to delo opravlja zelo vestno. Zato se tistega dne, ko revež ostane brez glasu,
njegovo življenje obrne na glavo. A to ni edina skrb, ki ga tare. Biti edini mladi petelin v kokošnjaku ni
preprosto, še posebej, če vsak novi dan prinaša izzive, ki jim je Petelinček komajda kos. Še sreča, da zvečer
lahko zleze pod mamino perut in da mu na pomoč priskočijo otroci, ki v interaktivni predstavi skupaj s
Petelinčkom razmišljajo o mnogih vprašanjih in skrbeh, ki se porajajo tudi v njihovih glavicah. Predstava je
nastala po motivih serije slikanic o Petelinčku avtorice Vesne Radovanovič. (vir: Gledališče Pravljičarna)

Vstop je prost.

Vir: Gledališče Pravljičarna.

PRAVLJIČNE ROKODELNICE
V mesecu JUNIJU boste lahko izdelali KITA.
Vabljeni.
Vir: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja

