
Prijazno povabljeni v knjižnico Dobrepolje 

Vsak petek ob 17.30 – PRAVLJIČNA URA ZA OTROKE od 4. do 9. leta starosti: potovali bomo v 

pravljične svetove, se igrali, prepevali ustvarjali in rajali. 

Ponedeljek, 12. marec 2018, ob 17.30 in 18.00 
BEREMO S TAČKAMI: metoda R.E.A.D.® (Reading Education Assistence Dogs) je program, ki 
omogoča posebno spodbujanje branja. Program izvajajo terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so 
za tako delo še dodatno usposobljeni. Terapevtski psi vzbujajo zaupanje, so ubogljivi, zanesljivi, otroci 
se jih lahko dotikajo, božajo. V njihovi družbi je branje vznemirljivo in nekaj posebnega. Bolj ko je 
branje zabavno in sproščujoče, večje je otrokovo zanimanje. Vodnik psa je usposobljen moderator, ki 
s pomočjo svojega psa spodbuja in usmerja otrokovo dejavnost, sodeluje pri branju in pomaga pri 
razumevanju prebranega besedila.  
POTREBNA JE PREDHODNA PRIJAVA V KNJIŽNICI. 
 
Sreda, 28. marec 2018, ob 17.30 
PRAVLJIČNO-IGRALNA URA ZA OTROKE od 2. do 4. leta starosti: izbor primernih pravljic in knjig, 
igralni kotiček, prstne igre, igre z lutkami, ustvarjanje … S knjigo v rokah in otrokom v naročju je 
življenje lepše!  
 
Sreda, 28. marec 2018, ob 19.00 
BRALNI KLUB DOBREVOLJCI: pridružite se vsi ljubitelji branja in novega znanja. Obetajo se prijetno 
druženje, pogovor, odstiranje novih pogledov in izmenjava mnenj o knjigi meseca ... 

Sreda, 14. marec 2018, ob 19.00  
PREDAVANJE O ČIŠČENJU NEREDA ZNOTRAJ IN ZUNAJ NAS  

Prostori, v katerih živimo, so z nami povezani prav tako, kot je 
naše telo povezano z našo duševnostjo. Zdrav duh v zdravem 
telesu, pravi latinski rek: za telo skrbimo, da bi se tudi 
duševno počutili dobro, in s celjenjem duševnih ran zdravimo 
psihosomatske bolezni. Zelo podobno je s prostorom: s 
svojimi mislimi, čustvovanjem in delovanjem vplivamo nanj, 
da postane naše zrcalo; in potem to zrcalo vpliva na nas – 
podnevi in ponoči. Ko svoje bivališče očistimo odvečnosti, 
naredimo prostor, da v njem lahko zasije tisto, kar najbolj 

blagodejno učinkuje na nas. Še več: misli in čustva se lahko polno razvijajo in izražajo šele takrat, ko 
niso utesnjeni – zato se tako dobro počutimo v naravi. 

Kako to storiti, nam bo svetovala Jana Lavtižar, samostojna partnerska in družinska terapevtka. S 
posamezniki, pari in družinami dela po relacijskem družinskem terapevtskem modelu. Vodi delavnice, 
predava, kot moderatorka sodeluje na forumu Partnerska in družinska posvetovalnica in prevaja 
knjige, uporabne za delo na sebi. 


