För barn & unga på biblioteken
Fri entré till allt!

LÖRDAGSGODIS

Sagofén Isadora besöker biblioteket

Lördagsgodis ute med miljötänk

Tisdag 1 september kl. 09.30–10.15, Sätila bibliotek
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.
För barn 2-5 år. Fri entré!

Fri entré!

5 september kl. 11.30–13.30, Kinna bibliotek vid dammen
Workshop ute i det fria vid dammen bakom Kinna bibliotek. Ta på dig kläder efter
väder! Tillsammans med Marks Konstgrafiska Verkstad upptäcker vi hur lätt det är
att göra konst av saker vi hittar i naturen.
Kommunbiologen Jenny kommer och lär
oss om vildbin. Vi får även testa hur man
gör ett insektshotell.

Lördagsgodis ute med pyssel och lek!

3 oktober kl. 11.30–13.30, Kinna bibliotek vid dammen

Under läslovet vecka 44 den 26–31 oktober
Tipspromenad
för barn upp till 12 år

På alla bibliotek under läslovet

Håll utkik på webbplatsen och sociala
medier för spontanaktiviteter!

Kom och läs för läshundarna Milla, Mållgan & Mini
Vi träffas på ditt bibliotek under läslovet. För dig mellan 6–12 år.
Fri entré!

Har du någonsin gjort ett hopprep,
grimskaft eller eget snöre att dra
pulkan med? Vi provar att slå rep med
slöjdaren Åsa Palmér. Vi skapa också
en egen fantasivärld med författaren
och pysslaren Ingela Jonasson.
Ta gärna med gamla t-shirts du har
liggande så kan vi återanvända dem,
annars finns material på plats.
Workshop ute i det fria bakom
Kinna bibliotek vid dammen.
Ta på dig kläder efter väder.
För barn med vuxen.

Biejjvve bájttá - Solen skiner

17 oktober kl. 11.30–12.15, Kinna teater
Solen skiner är en interaktiv föreställning där barnen får möjlighet att
lära sig mer om vår ursprungsbefolkning samerna. Vi lär oss några
lulesamiska ord, jojkar och upplever den samiska kulturen.
För barn 3–6 år. Fri entré!

För att delta på aktiviteten krävs det att du anmäler dig genom
att kontakta biblioteket.
Måndag 26/10 kl. 10.00–14.00, Kinna bibliotek
Tisdag 27/10 kl. 10.00–14.00, Sätila bibliotek
Onsdag 28/10 kl. 11.00–15.00, Horreds bibliotek
Torsdag 29/10 kl. 13.00–17.00, Fritsla bibliotek
Fredag 30/10 kl. 10.00–14.00, Skene bibliotek

Slå in snygga paket på ett japanskt vis!

21 november kl. 11.30–13.30, Kinna bibliotek

Nu närmar sig julen med stormsteg,
vill du glänsa med de snyggaste
klapparna under granen?
Kom till Kinna bibliotek där
Mio Nakamura lär ut konsten
att slå in ett snyggt paket.
För barn med vuxen.
Foto Mio Nakamura
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Höstens programutbud följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att
hålla avstånd, samt begränsa antalet besökare, med förbehåll för förändringar.

