
Mandag16. 
maj

Rim og Remser
- Vi læser, synger og leger 
med Blæksprutten Olsen.
Sammen udfolder vi Blæksprut-
ten Olsen rimet, når vi lytter 
til historien, synger sangen 
og finder og gemmer ham. Vi 
mærker havbunden, blæser 
sæbebobler og danser. 
Til sidst finder vi roen igen, 
når Blæksprutten Olsen kryber 
tilbage i sit blækhus igen.
Tidspunkt: 09.00 - 10.30

Sted: Gørlev Bibliotek

Maling mellem tæerne – Vi 
leger med finger- og fodma-
ling, for de 1-3 årige
med kunster Line Andersen 
fra KREAkarusellen.
Børnene skal sanse malingen 
med fingre og tæer og opleve 
glæden ved farver. Hvad sker 
der når farver blandes og nye 
farver opstår. Sammen ska-
ber vi små kunstværker, som 
børnene får med hjem. Malin-
gen fra ÖkoNORM er lavet af 
naturlige ingredienser og går 
nemt af med vand og sæbe. 
Tidspunkt: Kl. 09.30-10.00

Sted: Kalundborg Bibliotek

Onsdag18. 
maj

Rim og Remser
- Vi læser, synger og leger 
med Blæksprutten Olsen.
Sammen udfolder vi Blæksprut-
ten Olsen rimet, når vi lytter 
til historien, synger sangen 
og finder og gemmer ham. Vi 
mærker havbunden, blæser 
sæbebobler og danser. Til sidst 
finder vi roen igen, når Blæk-
sprutten Olsen kryber tilbage i 
sit blækhus igen.
Tidspunkt: 09.00-10.30

Sted: Kalundborg Bibliotek

Maling mellem tæerne – Vi 
leger med finger- og fodma-
ling, for de 1-3 årige
med kunster Line Andersen 
fra KREAkarusellen.
Børnene skal sanse malingen 
med fingre og tæer og opleve 
glæden ved farver. Hvad sker 
der når farver blandes og nye 
farver opstår. Sammen ska-
ber vi små kunstværker, som 
børnene får med hjem. Malin-
gen fra ÖkoNORM er lavet af 
naturlige ingredienser og går 
nemt af med vand og sæbe. 
Tidspunkt: Kl. 09.30-10.00

Sted: Ubby Bibliotek

Tirsdag17. 
maj

Leg med dyrene ude i 
naturen - for de 0-3 årige.
Dyrene gemmer sig i parken på 
græsset. Find dyrene, leg med 
sanser, find spændende ting 
ude i naturen. Det bliver garan-
teret sjovt og hyggeligt. 
Tidspunkt: 09.00 - 10.30

Sted: Høng Bibliotek

Ti små tæer på tur
Workshop med Lotte Salling
for de 0-3 årige.
Forfatteren Lotte Salling læser 
fra bogen ’Ti små tæer på tur’. 
Og bogen skal læses med hele 
kroppen. Lotte Salling, som er 
blevet valgt som årets forfatter 
under ’Ælle Bælle Maj Fortælle 
festivalen’, har skrevet bogen 
’Ti små tæer på tur’ til de små 
børn på Vestsjælland.
Tidspunkt: 09.00-10.30

Sted: Kalundborg Bibliotek

Musik og Sang med Jønner
for de mindste 0-3 år.
Jønner optræder med humør-
smittende sange, som går rent 
ind i øresneglen. Han er kendt 
som børnetroubaduren, der 
giver alle, store som små, en 
god musikalsk oplevelse.
Tidspunkt: 09.30-10.15

Sted: Biblioteksinfo i Snertinge

Torsdag19.
maj

Leg med dyrene ude i 
naturen - En legeaktivitet 
for børn mellem 0-3 år.
Dyrene gemmer sig i parken på 
græsset. Find dyrene, leg med 
sanser, find spændende ting 
ude i naturen. Det bliver garan-
teret sjovt og hyggeligt. 
Tidspunkt: 09.00 - 10.30

Sted: Ubby Bibliotek

PELZZ 
- Teater for de ½-3 årige.
Der ligger en stor pelsklump på 
gulvet. Den vil man gerne ae. 
Blød! Den har ingen øjne. 
Er det et dyr? Og der er en 
dame i pels! Hun går tur med 
en pelspølse. Men nu er den 
væk. Vi leder efter den…
Teater Kriskat inviterer de 
allermindste på opdagelsesrej-
se i et forunderligt pelspjusket 
landskab.
Tidspunkt: 10.00-10.50

Sted: Svebølle Kvik Bibliotek

Fredag20. 
maj

Leg med dyrene ude i 
naturen - En legeaktivitet 
for børn mellem 0-3 år.
Dyrene gemmer sig i parken på 
græsset. Find dyrene, leg med 
sanser, find spændende ting 
ude i naturen. Det bliver garan-
teret sjovt og hyggeligt. 
Tidspunkt: 09.00 - 10.30

Sted: Gørlev Bibliotek

Rim og Remser 
- Vi læser, synger og leger 
med Blæksprutten Olsen.
Sammen udfolder vi rimet om 
Blæksprutten Olsen, når vi lyt-
ter til historien, synger sangen 
og finder og gemmer ham. Vi 
mærker havbunden, blæser 
sæbebobler og danser. 
Tidspunkt: 09.00-09.30
Sted: Høng Bibliotek
 
Maling mellem tæerne – Vi 
leger med finger- og fodma-
ling, for de 1-3 årige med 
kunster Line Andersen fra 
KREAkarusellen.
Børnene skal sanse malingen 
med fingre og tæer og opleve 
glæden ved farver. Hvad sker 
der når farver blandes og nye 
farver opstår. Sammen skaber 
vi små kunstværker, som bør-
nene får med hjem. 
Tidspunkt: Kl. 09.30-10.00

Sted: Kalundborg Bibliotek

Det sker hele ugenSøndag22. 
maj

Historier fra Haven 
- Legekoncert sammen med 
kvartetten fra Tigertræning
Ude i haven bor en masse 
spændende væsner. Vi tager 
ud og møder tissemyrer, biller 
og andre sjove dyr i denne 
legekoncert for de 0-3 årig og 
deres voksne. Oplev kvartetten 
fra Tigertræning hvor harmoni-
kaspiller fuldender det musi-
kalske udtryk sammen med 
trommeslager.
Tidspunkt: Kl. 10.00-11.00

Sted: Svebølle Kvik Bibliotek

Kalundborg
Biblioteker

16.-22. maj

Læs mere på 
www.kalundborgbib.dk 
og www.vestlæsland.dk

Interaktiv sanseudstilling.
Kom og oplev bibliotekets 
interaktive udstilling, der tager 
udgangspunkt i at bruge de ti 
tæers følesanser.
Tidspunkt: Hele uge 20

Sted: Kalundborg Bibliotek, 

Gørlev og Ubby Bibliotek

Ælle Bælle Konkurrence.
Vær med i konkurrencen 
#10småtæerpåtur.
Se mere på Kalundborg 

Bibliotekers hjemmeside.


