För barn & unga på biblioteken
Måndagshäng på bibblan

Bokcafé på Fritsla bibliotek för dig i åk.3–5
Första måndagen i månaden, start 3/2 kl. 14.30

Krypin - OBS! Nu på torsdagar - för barn 0–1 år
Babybokprat, sånger, ramsor & rytmik med Fia, Barnkultur Filur
på Kinna bibliotek.
Torsdagarna 20/2, 5/3, 19/3, 2/4 och 16/4 kl. 13.30
Tummetott - OBS! Nu på torsdagar - för barn 0–5 år

Sånger, ramsor och rörelser med Fia, Barnkultur Filur på Kinna bibliotek,
Torsdagarna 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 och 16/4
kl. 15.00

Under sportlovet vecka 7 den 10–16 februari

Fri entré
till allt!

Experimentera med
Navet science center

Drop in för barn från 4 år med vuxet sällskap.
Onsdag 12/2 kl. 10.00–15.00, Kinna bibliotek

Workshop – Teckna serier - för barn 6–12 år

Kom och teckna serier och superhjältar tillsammans med
Per Myrhill från Seriefrämjandet.
Tisdag 11/2 kl. 13.00–15.00, Sätila bibliotek
Torsdag 13/2 kl. 14.00–16.00, Fritsla bibliotek

Under påsklovet vecka 15 den 6–9 april
Tipspromenad för barn upp till 12 år
På alla bibliotek under lovet

Möt läshundarna Milla och
Mållgan på påsklovet
Kom och läs för läshundarna
Milla och Mållgan.

Måndag 6/4 kl. 10.00–14.00
Kinna bibliotek
Torsdag 9/4 kl. 10.00–14.00
Skene bibliotek

Utställning - Västarvet ”I en hamnstad på 1500-talet”

Visas på Kinna bibliotek 7/2–4/3 under bibliotekets öppettider.
Genom denna utställning får vi lära oss hur det var att leva i en västsvensk hamnstad på medeltiden och hur det går till när arkeologerna tar
reda på detta.
Guidad visning av utställningen
Torsdag 13/2 kl. 10.00–10.45, 11.00–11.45, 13.00–13.45
och 14.00–14.45, Kinna bibliotek

Tipspromenad för barn upp till 12 år
På alla bibliotek under lovet

Gör din egen film - filma och redigera med iPad

För barn från 7 år. Lär dig hur du gör egna filmer i Ipad och testa även
att animera med lera. Ta gärna med en egen Ipad.
Måndag 10/2 kl. 10.00–12.30 och 13.30–16.00, Kinna bibliotek
OBS! Anmälan krävs till Kinna bibliotek för att kunna delta i aktiviteten.

Sagostund med författaren
Emelie Björkman - för barn 0–5 år
Fåglarna kvittrar och dagen gryr.
Låt oss gå ut på ett äventyr.
Kom och lyssna på författaren
Emelie Björkman när hon läser för oss
ur sin nya bok ”Tillsammans till toppen”.
Tisdag 11/2 kl. 10.00–10.45
Kinna bibliotek

Skrivarverkstad på Skene bibliotek - för dig 9–12 år

Minikurs i två dagar. Tillsammans med Helenas skrivarverkstad får vi lära
oss berättande och sagoskrivande. Vi blandar skrivandet med lekfulla,
men nyttiga skrivövningar. Du kommer förhoppningsvis ha med dig en
eller flera idéer hem att jobba vidare med.
Tisdag 11/2 & onsdag 12/2 kl. 09.00–13.00, Skene bibliotek

Mark.se/bibliotek

Till Fritsla och Sätila kommer även
hästen Lilla My med och kanske
några fler lässugna djur.
Tisdag 7/4 kl. 09.00–14.00
Fritsla bibliotek
Onsdag 8/4 kl. 10.00–14.00
Sätila bibliotek
OBS! För att delta på aktiviteten
krävs det att du anmäler dig genom
att kontakta biblioteket.

Workshop – Pysselverkstad

För barn upp till 12 år. Har du påsklov och är pysselsugen?
Då ska du komma till biblioteket på påskpyssel med Ingela Jonasson.
Tisdag 7/4, drop in mellan kl. 13.00–-15.00, Kinna bibliotek

Internationella Harry Potter-dagen - för barn från 7 år
Tillsammans skapar vi magi genom att tillverka våra egna
trollstavar, gissar trollbrygdens ingredienser och mycket mer.
Allt kan hända denna dag. Kom gärna utklädda!
Lördag 2/5 kl. 11.30–13.30, Kinna bibliotek

Sagofén Isadora besöker
Sätila bibliotek - för barn 2–5 år

Sagofén Isadora har fått nya saker.
Sakerna måste plockas upp och plockas
ner. De ska åka tåg, äta mat och de
måste räknas. 1, 2, 3.
Tisdag 19/5 kl. 09.30–10.15
Sätila bibliotek

