Har du sommarlov?
Perfekt!
Då har du tid att vara på biblioteket!
Här hittar du de bästa böckerna för sommarlata dagar. Vi har böcker om
allt, t ex om andra världar, häxor, mysterier, olyckliga kärlekspar och
bittra fiender. Var med i det populära ”Boksommar”, dvs läs 6 böcker och
tävla om en fin vinst!
Eller låna hem en film! På biblioteket har vi många att välja på. Om du gillar TV-spel har vi olika spel för Xbox 360, Nintendo Wii, Wii U, Switch,
Playstation 3 eller 4! Du kan också spela Playstation 4 varje dag på biblioteket, låna en handkontroll i lånedisken och utmana din kompis i veckans
spel!

SEMESTRA
PÅ BIBLIOTEKET

Spelar du hellre vanliga brädspel? På biblioteket har vi flera till utlån.
Gislaveds bibliotek
tel: 0371-81938, 81993
Epost: gislaveds.bibliotek@gislaved.se
______________________________________________________
Sommarliv
Socialstyrelsen delar ut pengar till kommuner i Sverige för att barn i åldrarna 6-15 ska få ett trevligt sommarlov. Allting är gratis. I Gislaveds kommun kallar vi denna satsning för Sommarliv. Vad vi gör på biblioteket är
bara en del av allt som händer i sommar. Du som vill veta mer om vad
som finns att göra, kolla in på webben för att hålla dig uppdaterad. Där
finns de senaste programpunkterna.
gislaved.se/sommarliv

Välkommen!

Världens bästa utflyktsmål och hos oss är
allt gratis!

Sommaröppet 2019
17 juni - 18 augusti
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

11.00 - 20.00
11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
11.00 - 18.00
11.00 - 16.00

Gislaveds bibliotek

Varje dag i juli månad händer det något kul på biblioteket i Gislaved!
Alla aktiviteter startar kl 14.00 och varar i 90 -120 minuter
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Pärllock till saftglas med Ida H

Gipsskålar med Lena

Instrument av glasspinnar med Ida H

Pussel med Emely
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Serier med Emely
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från 6 år

från 6 år

från 6 år

från 6 år

från 6 år

från 6 år

Vi spelar bibliotekets olika brädspel. För barn, men deras vuxna
är också välkomna!

POMPOM-raket med Ida H
Vi tillverkar effektiva, men harmlösa katapulter.
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juli

från 6 år.

Vi pysslar med tyg och filt på lite olika sätt.

Brädspel med Amanda

22

juli

Gör dina egna jongleringsbollar och lär dig att använda dem.

Tygbonanza med Kristina

19

juli

Vi både ritar våra egna serier och klipper och klistrar in lite från andras.

Jonglering med Kerstin

18
juli

Nu gör vi våra egna pussel. Ta med en bild som du vill använda
eller använd de som vi plockat ihop här.

I Spy-flaska med Ida H

17
juli

Kom och testa våra nya robotar Ozobot. De reagerar på färg
och hittar på lite olika saker beroende på hur man målar. Kom och testa!

juli

10

från 6 år

Vi tillverkar enkla musikinstrument av glasspinnar och
gummiband. Kanske får vi ihop en hel orkester!

Målningsprogrammering med Amanda

juli

juli

Gjut gipsskålar, målar dem och dekorera i vår skaparverkstad.

Vi fyller flaskor med ris och hemliga saker. Ta med dig små
pryttlar hemifrån eller ta av våra här på bibblan.

juli

från 6 år

Gör ett lock med hål för sugröret så slipper du getingar
och andra insekter i saften i sommar.
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juli

från 6 år

30
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31
juli

Pärlbonanza med Kristina

från 6 år

Vi plockar fram alla våra pärlor och pärlar hela eftermiddagen.
Ta med dig egna mönster eller låna av oss.

Enhörningar med Ida H

från 6 år

Visste du att en pappersrulle kan förvandlas till en enhörning?
Jag lovar, det är sant!

Blackoutpoetry med Emely

från 6 år

Men hjälp av gamla böcker och spritpennor skapar vi
nya litterära verk.

Odling med Amanda

från 6 år

Vi odlar krasse i mjölkkartonger som vi klipper till i
konstnärliga former.

Käpphästar med Gillian och Kristina

från 6 år

Gör din egen käpphäst och testa nya trenden med
Hobby Horsing. Har du en stor strumpa så ta med den.

Kartonghus med Amanda

från 6 år

Kom och bygg ditt drömhus i kartong, precis som du vill ha det.
Hopptävling med Gillian och Ida H
från 6 år
Ta med din käpphäst som du gjorde i förrgår om du inte redan hade
en sedan innan. Nu blir det käpphästhoppningstävling!

Målningsprogrammering med Amanda

från 6 år

Kom och testa våra nya robotar Ozobot. De reagerar på färg
och hittar på lite olika saker beroende på hur man målar. Kom och testa!

Armband med Tea

från 6 år

Vi tar fram våra finpärlor och skapar fantastiska armband ihop.

Pärlor och smycken med Tea

från 6 år

Finpärlorna ligger kvar och vi fortsätter med andra sorters smycken.

Reflexer med Tina

från 6 år

Vi använder reflexgarn och reflexfärg för att göra egna reflexer.

Jonglering med Poi med Kerstin
Vi gör egna Poi och som vi sedan testar antingen inne eller ute.

från 6 år

