
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

dejavnosti v juliju in avgustu 2016 
 

POČITNIŠKE  DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE: 
 
 

 

 
Počitniška bralna dogodivščina za predšolske otroke: 

 
SOVICA PUHICA HOČE NA POČITNICE!!! 

 
 
 

 
Že lani poleti se je v našo knjižnico zatekla majhna SOVICA. Sprva je 
bila zelo prestrašena, potem pa je spoznala vse otroke, ki prihajajo v 
knjižnico po knjige in se tukaj igrajo in bilo ji je zelo všeč. 
Tako rada je v družbi otrok, da se je odločila, da hoče na počitnice k 
njim. Vso lansko poletje je potovala od otrok do otrok, otroci pa so v njen 
dnevnik pridno risali in pisali predloge za njeno ime. In tako je konec 
poletnih počitnic naša sovica dobila svoje ime – PUHICA! 
PUHICA je komaj čakala, da je spet poletje in počitnice. Veseli se 
srečanja z otroki in komaj čaka, da jo kdo odnese domov na počitnice ter 
jo česa novega nauči. To poletje bi se rada naučila novih iger. Tako 
bo otroke doma opazovala pri igri s prijatelji, na vrtu, v bazenu, v sobi, pri 
babici…konec poletja pa se bo odločila, katera igra ji je bila najbolj všeč!  
 
S seboj na počitnice bo vzela svojo spominsko knjigo, kamor ji bo vsak 
otrok narisal ali opisal svojo najljubšo dejavnost ali igro v počitnicah.  
Otroci, poglejte v knjižnici v njeno duplino. Če je prazna, je na 
počitnicah, če pa je sovica Puhica v knjižnici, lahko z vami preživi 
nekaj čudovitih počitniških dni. 

 
POČITNIŠKA IGRALNICA  
v knjižnici Radlje:  
vabljeni v  
družabno igralni kotiček, kjer se 
boste družili s svojimi vrstniki, igrali 
družabne igre, se zabavali z lutkami 
v otroškem gledališču, prebirali 
revije in knjige.  
 
 
 



DRUŽINSKI BRALNI KOTIČEK v knjižnici Radlje: v katerem 

so na razpolago knjige in revije, v katerih boste tako starši sami ali 
skupaj z otroki dobili kakšno dobro idejo za družinski izlet, pripravo 
otroške zabave, pripravo naj malčkovih dobrot, ideje za kvalitetno in 
zabavno preživljanje prostega časa in in in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFSKI NATEČAJ na temo MOJA DRUŽINA BERE 
IN UŽIVA: prinesite nam fotografijo sebe in svojih družinskih članov, ki 

berete in pri tem uživate. Počitnice so odlična priložnost za družinsko 
branje. Več se družimo, bolj smo sproščeni, spremenimo okolje, … 
Prepričajte nas, da res vsa družina bere in pri tem uživa in se potegujte 
za praktično nagrado. Ni pomembno, kdo fotografijo posname, kje, kako, 
kaj berete, pomembno je njeno jasno sporočilo: beremo in uživamo. Vsi 
v družini!  

 

 

 

 

 

nekaj »vzorcev« 

 
Fotografije sprejemamo v vseh enotah knjižnice ves julij in avgust. 
Priporočamo format 20 x 30 cm. Najfotografije bomo razstavili v 
septembru ter razglasili tri prejemnike knjižnih nagrad. 

 

 


