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Leggi con me: 
i giovedì dei piccoli lettori

i GraNDi LeGGoNo coN i baMbiNi. LeTTUra aD aLTa Voce Per baMbiNi Dai 2 ai 7 aNNi.

L’iniziativa “Leggi con me” è promossa dalla Biblioteca comunale, 
attraverso un gruppo di volontari lettori del progetto “Nati per leggere”. 
Quest’ultimo è un progetto nazionale che invita i genitori a condividere il 
piacere di leggere ai propri bambini � n dalla tenera età e a frequentare la 
biblioteca dove possono trovare e prendere a prestito gratuitamente libri 
cartonati, illustrati, tattili, � lastrocche e � abe.

Biblioteca Castiglione

A cura del Gruppo di lettori volontari.

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ
ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਠਕ 

ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ 

“ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ” ਪਹਿਲ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਨੂੰ ਜਨਮ “ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ, 
ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਕ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਪੇ 
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ 
ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ ਤ ਬੋਰਡ ਿਕਤਾਬ, 
ਇਲੈਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਨਰਸਰੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰੀ ਕਿੱਸੇ.Istituto Comprensivo Castiglione 1 ਦੇ 
ਬੱਚੇਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ “Tutor in Lingua Madre” ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ

2 ਤੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼  ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
biblioteca@comune.castiglione.mn.it 
0376 639297

Incontri a numero chiuso, max 20 partecipanti. ISCRIZIONE GRATUITA. 



febbraio

UN MoSTro Di Libro

GeNNaio Marzo

Libri a coLoriViTa Da orSo

scopri con noi il fantastico mondo 
del kamishibai

Durante ogni incontro ci sarà una lettura 
con questo antico metodo giapponese.

GraNDe NoViTà

ਜਨਵਰੀ
giovedì 21 ore 16,30 - 17,30 

ਵੀਰਵਾਰ 21 ਨੂੰ ਘੰਟੇ: 16: 30-17.30
sabato 30 ore 10,30 - 11,30

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 30 ਨੂੰ ਘੰਟੇ: 10:30-11: 30

ਰਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

giovedì 4 e 18 ore 16,30 - 17,30 

ਵੀਰਵਾਰ 4 ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਘੰਟੇ:16: 30-17.30
sabato 27 ore 10,30 - 11,30
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 27 ਨੂੰ ਘੰਟੇ:10:30-11: 30

ਫਰਵਰੀ

ੲੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ

ਮਾਰਚ
giovedì 10 e 31 ore 16,30 - 17,30 

ਵੀਰਵਾਰ 10 ਅਤੇ 31 ਨੂੰ ਘੰਟੇ: 16: 30-17.30
sabato 19 ore 10,30 - 11,30

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 19 ਨੂੰ ਘੰਟੇ: 10:30-11: 30

ਰੰਗਾ ਵਾਲੀਅਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ

ਮਹਾਨ ਖਬਰ

ਕਾਿਮਛੀਬਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਜੋ

ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਪਾਨੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਿੲਗਾ


