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4. - 8.
JUNI

SOMMERFUGLE OG INSEKTER I

PERLER

Vi har fundet perler i alverdens farver frem, så du kan gå
på opdagelse i perlerne og lave de fineste sommerfugle
og sejeste insekter på vores perleplader.

SE UDSTILLINGEN
11. - 15.
JUNI

MALE DYR OG LAVE DYR AF

JORDNØDDER

Hvilke dyr vil du gerne møde i sommerferien? Er det et,
som lever her i byen, i skoven eller i et helt andet land?
Denne uge har vi taget maling, pensler og papir frem,
så du kan male dit favoritdyr, eller lave dit eget lille yndlingsdyr af jordnødder.

18. - 22.
JUNI

FLYVENDE GULDSMEDE OG

PAPIRSOMMERFUGLE

På første sal har vi udstillingen ”Spørg sommerfuglen”, der er baseret på Karen Filskovs
billedbog. Gå på opdagelse i rim og sommerfuglebilleder og drøm dig væk i naturens finurlige
univers.
Du kan også låne en kikkert og gå på sommerfuglejagt. Er du klar til at finde 10 sommerfugle? Måske bliver du den heldige vinder af dit
helt eget eksemplar af ”Spørg sommerfuglen”
For børn fra 4-10 år

TIRSDAG:
Kl. 15 - 18
25. - 29.
JUNI

LAV MUSIK

ONSDAG:
Kl. 10 - 14

Roskilde Festivalen nærmer sig, og for børnene
marker vi det med, at de kan lave rytmeinstrumenter.
Vi finder pap og toiletruller, maling, ris, perler og sten
frem. Så kom forbi og lav dit helt eget rytmeinstrument
og måske kan I skabe jeres helt eget band…
I haven har vi sat telte op, så I kan få stemningen af at
være på festival.

TORSDAG:
LUKKET

INSTRUMENTER

SE MERE PÅ
ROSKILDEBIB.DK/ALGADE31

FREDAG:
Kl. 10 - 14
LØRDAG:
Kl. 10 - 14
SØNDAG:
LUKKET

ÅBNINGSTIDER

MANDAG:
LUKKET

FORÅRET 2019

Vi har været i skoven og samlet små grene og sat garn
i alle farver, transparent papir og øjne frem. Så nu er
alt klar til, at børnene kan lave flyvende guldsmede og
papirsommerfugle og drømme sig væk til skovudflugt
og sommerferien. Børnene må også gerne tage deres
egne små grene med.

SPØRG SOMMERFUGLEN

