POLJUBNE LOKACIJE Z ŽIGOM

Raziskovanje.
Družina obišče vsaj eno izletniško točko v občinah Kamnik in Komenda. Nekatere točke so
predlagane in se na njih nahajajo žigi projekta
Branje je iskanje. Žig si v izkaznico družine odtisnejo same ali povprašajo zaposlene na točkah. Za izlet je mogoče izbrati tudi poljubno
lokacijo, ki žig že ima. Ob izletih družina odgovori na vprašanje, ki se nahaja v izkaznici.

PREDLAGANE LOKACIJE


Rojstna hiša Rudolfa Maistra



Lončarjev muzej v Komedi



Motniška turistična pot



Muzej Zaprice



Iskanje Veronikinega zaklada
(v sodelovanju s TIC Kamnik)



Terme Snovik (z izkaznico Branje je
iskanje je 1 redna otroška vstopnica
za kopanje brezplačna



Sveti Primož nad Kamnikom



Arboretum Volčji Potok



Dom v Kamniški Bistrici



Sv. Vid nad Zgornjim
Tuhinjem



Planinski dom Komenda



Velika planina

Lahko pa se odpravite na sprehod po mestni pravljični poti S
pravljico v žepu. Odgovorite na
vsaj 2 vprašanji v izkaznici in pridobite žig v šolski ali splošni
knjižnici.

Branje.
Branje je iskanje je medobčinski projekt, ki
na svojevrsten način spodbuja družinsko
branje, krepi partnerstvo med šolskimi knjižnicami, splošno knjižnico in različnimi gospodarskimi in kulturnimi ustanovami.
V okviru projekta družine več kot le berejo;
odkrivajo tudi lepote našega lokalnega prostora, spoznavajo kulturno dediščino ter se
udeležujejo različnih dogodkov.

Družine, ki želite sodelovati se lahko vpišete v
šolski ali splošni knjižnici. Ob vpisu prejmete
izkaznico v katero zbirate žige. Kot družina
lahko sodelujeta vsaj en otrok in vsaj en
odrasli (starš, stari starš, teta, stric, skrbnik).
Žige v namenske izkaznice zbirate z branjem
knjig, obiskovanjem prireditev ter literarnimi
izleti po občinah Kamnik in Komenda.
Ob koncu sezone na veselem bralnem
praznovanju prejmete posebno priznanje.
Več informacij o projektu:
barbara.petrusic@kam.sik.si

Projekt pripravljajo kamniške in komendska
osnovna šola skupaj s Knjižnico Franceta
Balantiča Kamnik. Poteka celo šolsko leto s
pričetkom v septembru in zaključkom v
maju. Cilj projekta je predstaviti branje kot
prijetno in cenjeno prostočasno dejavnost,
ki povezuje družino v skupnih dejavnostih.

V projektu SODELUJEMO:
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik,
OŠ Frana Albrehta, OŠ Komenda
Moste, OŠ Marije Vere, OŠ 27. julij, OŠ
Stranje, OŠ Šmartno v Tuhinju in OŠ
Toma Brejca.

Vsak otrok prebere vsaj dve,
vsak odrasli pa vsaj eno knjigo po lastnem
izboru. Ob vpisanem avtorju in naslovu
prebrane knjige na izkaznici v šolski ali
splošni knjižnici knjižničar/-ka odtisne žig.

Obiskovanje.
Sodelujoča družina obišče vsaj en dogodek,
ki ga organizira katera izmed osnovnih šol ali
splošna knjižnica.

O dogodkih boste obveščeni v
šolah (e-asistent, spletne
strani, oglasne deske,
elektronska pošta) ali splošni
knjižnici (oglasne deske, mesečni napovednik, spletna
stran, facebook).

