Knihovna v listopadu
3. 11. od 9.30 hodin pro děti ve věku 0 – 2 roky
od 10.30 hodin pro děti ve věku 3 – 6 let
Královédvorské KNIHOMRNĚ
Program pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v rámci celorepublikového projektu S knížkou do života –
Bookstart. Se skřítkem Knihovníčkem tentokrát přivítáme pestrobarevný podzim. Koná se v sálku
knihovny, vstup volný.
19. 11. od 13.45 hodin
Pohádkoterapie
Podzimní příběh – podzimní barvy
Mnoho lidí považuje podzim za jedno z nejkrásnějších ročních období. A to díky paletě barev všude
kolem nás, které příroda umí vykouzlit. V našem příběhu se však některé pro podzim typické barvy
ztratí a úkolem dětí bude přijít této záhadě na kloub. Program je určen pro děti od 7 let. Koná se
v sálku knihovny. Vstup zdarma.
6. 11. od 15.00 hodin
Pejsek a kočička
Loutkové divadlo Klíček
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč děti, 30,- Kč dospělí.
10. 11. od 18.00 hodin
RNDr. Petr Rybář
Norskou vysočinou Setesdalsheiene
Sever vábí poutníky zachovalou přírodou i jedinečnou atmosférou. Za dobrodružstvím
v nefalšované divočině však není potřeba putovat až kamsi za polární kruh – stačí jih Norska.
Zejména, když v deštivém počasí se z každé stezky stane potok, z potoku řeka, vzedmuté řeky
zaplavují doliny a horské rokle a fjordy tonou v mlze, kterou jen občas prorazí slunce… Koná se
v sálku knihovny. Vstup 50,- Kč.
14. 11. a 28. 11. od 15.00 hodin
Moderní deskové hry
Zveme děti i rodiče. Přijďte si zahrát deskovky. K výběru nabízíme desítky her. Koná se v sálku
knihovny, vstup volný.
27. 11. od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin
Den pro dětskou knihu
Výtvarné dílny, knížky za příjemné ceny, divadlo a pro lovce perel obchůdek, ve kterém lze nakoupit
pouze za moriony. V čajovně bude připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. Podrobný
program je k dispozici na www.slavoj.cz. Všichni jste srdečně zváni.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

27. 11. od 14.00 hodin
Vyhlášení vítězů celoroční soutěže Lovci perel
Komu patří stupně vítězů za počet přečtených knížek a také za správné odpovědi na záludné knižní
otázky? Vyhodnocení a ocenění vítězů se koná v sálku knihovny.
27. 11. od 10.00 a 15.00 hodin
Teta to plete
Maňásková pohádka pro děti v podání loutkového divadla Klíček. Koná se v sálku knihovny.
V rámci Dne pro dětskou knihu vstup volný.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

