
CICIBANI - ÓVODÁSOK

   Dragi otroci!
Vabimo vas, da se nam pridružite v akciji promocije branja – Jesenska bralna značka za otroke.

Bralna značka za otroke bo potekala od 23. septembra 2021 do 21. decembra 2021.
V pomoč smo vam pripravili seznam del tujih in domačih avtorjev, v slovenskem in madžarskem jeziku,

za vsako starostno skupino (cicibani, pionirji, mladina), ki ga dobite v knjižnici ali/in na naši spletni strani.
Preberite 3 knjige in za vsako prebrano knjigo izpolnite ocenjevalni list.

Ocenjevalne liste oddajte do 21. decembra 2021.
Udeležencem jesenske bralne značke bomo podelili knjižne nagrade.

Kedves gyerekek!
Vegyetek részt a gyerekeknek készített őszi olvasóversenyen,

amely az olvasók toborzását és az olvasás népszerűsítését szolgálja.
Az olvasóverseny 2021. szeptember 23-tól 2021. december 21-éig tart.

Segítségül készítettünk nektek egy könyvlistát külföldi és hazai alkotóktól, szlovén és magyar nyelven,
korosztályok szerint (óvodások, iskolások, ifjúság), amelyet megtaláljátok a könyvtárunkban,

vagy letölthetitek a honlapunkról.
Olvassatok el 3 könyvet, majd mindegyikről töltsetek ki egy értékelő lapot.

Az értékelő lapokat adjátok le 2021. december 21-éig.
Az olvasóverseny résztvevőinek jutalomkönyveket osztunk ki.

Barrenetxea, Iban: Mizarjeva zgodba
Benedek, Elek: 100 Benedek Elek mese 
Berger, Iva: Iza in ljubezenski urok
Doria, Živa Viviana: Gospa Pomlad
Dornbach, Mária: Az égig érő mesefa
Finy, Petra: Bodzaszörp: Mesék nagymamákról és nagypapákról
Gerič Špacapan, Miša: Vinarkov stolp
Gorenc, Boštjan: Si že kdaj pokusil Luno?
Kovács, Judit: Kerekítő manó minimeséi
Kukec, Nežka: Živalski žur: živali od A do Ž skozi pesmice in rime
Makarovič, Svetlana: Potepuh in nočna lučka
Podgoršek, Mojiceja: Kako se kotali sreča?
Pregl Kobe, Tatjana: Mišja abeceda
Seltmann, Christian: Robin Maccs: a minizsiráf megmentése
Sotomayor, Sonia: Le vprašaj!: bodi drugačen, bodi pogumen, bodi ti
Vibók, Ildi: Szeretnék egy aranyhalat!
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Ime in priimek bralca/Az olvasó vezeték- és keresztneve:

...........................................................................................

V KVADRAT NARIŠI ODLOMEK IZ PRAVLJICE!
A NÉGYZETBE RAJZOLJ EGY RÉSZLETET A MESÉBŐL!
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