
KJE SE SKRIVA 
SREČA & 

PRAVLJIČNI SVET 
JEZIKOV 

 

ZA OTROKE IN VSE 
LJUBITELJE ŠPANSKEGA 

JEZIKA 
 

 
Pravljični svet v slovenskem, angleškem in španskem jeziku bosta oblikovali 

dr. Mojca Stubelj Ars in Maša Lancner. Sodeluje: zborček Želodi iz Vrtca 

Nova Gorica, enota Kurirček. 
 

Goriška knjižnica Franceta Bevka, pri klavirju 
 

torek, 6. oktober 2020, ob 17. uri  
 

Namenjeno otrokom od 4. do 12. leta, staršem in ljubiteljem tujih jezikov.  
Dogodek je umeščen v Teden otroka. 
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dr. Mojca Stubelj Ars, otroška pisateljica – MINI POLIGLOTINI in 
Maša Lancner, hispanistka in fotografinja – iManaLAB 
 
1. PRAVLJIČNI SVET JEZIKOV 
Branje dvojezične knjige za otroke o SREČI v slovenskem, španskem in 
angleškem jeziku.  
 
2. JUGAMOS CON IDIOMAS / LET’S PLAY WITH LANGUAGES 
Igrarije v španskem, angleškem in slovenskem jeziku.  
Z otroki bomo poiskali besede in besedne zveze iz knjige o SREČI v treh jezikih. 
 
3. POGOVOR Z AVTORICO KNJIGE O SREČI dr. Mojco Stubelj Ars, pogovor 
vodi Maša Lancner  
V kratkem klepetu bomo odgovorili na: 
• Zakaj je zgodnje učenje jezikov investicija v otrokov razvoj? 
• Kako na zabaven in spontan način spodbuditi zanimanje        
           otrok za tuje jezike? 
• Zakaj se je pomembno z otrokom pogovarjati o sreči?  
• Kako najti ravnovesje v norem svetu - sreča v družini? 
 
 
Pri organizacij ter izvedbi dogodkov in prireditev v Goriški knjižnici bomo za preprečevanje 
širjenja novega koronavirusa upoštevali navodila NIJZ in veljavno zakonodajo.  
Trenutno se posameznih dogodkov v knjižnici lahko udeleži največ 50 obiskovalcev. 
Obiskovalci dogodka bodo ob udeležbi izpolnili posebni obrazec, v katerem nam bodo zaupali 
svoje podatke, ki jih bomo potrebovali in uporabili le, če bo tako od nas zahteval NIJZ. Po 
mesecu dni bomo zbrane podatke uničili. Hvala za razumevanje. Potrudili se bomo, da se 

boste pri nas počutili varno in lepo. Prijazno vabljeni.  
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