Uppdrag 2
Gör minst 5 av uppdragen och visa upp för
bibliotekspersonalen så får du en glasspinne!
o Besök sommarboken.se och gör något av pysslet som finns där.

o Hitta ett konstverk eller fornminne i Ulricehamns kommun och måla av/ta kort
på det.

o Tala om vilken färg det är på konstverket Stubben i stadsparken.

o I stadsparken finns flera stugor och en klockstapel. Rita eller fota av någon av
dem och/eller skriv en kort berättelse om byggnaden.

o Gå Sagostigen och skriv en berättelse om något av djuren som finns där.

o Läs eller lyssna på en bok via bibliotekets app biblio.

o Leta upp böckerna som handlar om musik på biblioteket. På bokryggarna står en
bokstavskombination, vilken bokstav är gemensam på just de här böckerna?

o Hur många bibliotek finns det i Ulricehamns kommun?

Uppdrag 3
Gör minst 5 av uppdragen och visa upp för
bibliotekspersonalen så får du en glasspinne!
o Besök sommarboken.se och hitta ett bra boktips!

o Leta upp statyn av författaren som har skrivit en massa böcker om gårdarna
runt sjön. Vad heter författaren? Ta gärna en selfie med statyn.

o 1914 byggdes vattenverket vid sjön, hur fick ulricehamnarna sitt vatten före
det?

o Lyssna på en berättelse från Sveriges radio barnradion.

o Ulricehamn hette tidigare någonting annat, vad hette staden då?

o Ulricehamn ska få ett nytt stadsbibliotek, var ska det byggas?

o Kom till stadsbiblioteket och gör ett boktips som vi kan sätta upp.

o Det finns många konstverk runt om i kommunen, till exempel skulpturer och
muralmålningar. Vad/vilken tycker du bäst om? Varför?

Uppdrag 4
Gör minst 5 av uppdragen och visa upp för
bibliotekspersonalen.
o Besök barnensbibliotek.se och skriv din egen berättelse i skrivboken på
webbplatsen.

o Lyssna på en berättelse från appen storyspot.

o Vad heter Ulricehamns stads äldsta hus? Var finns det?

o Ser du bibliotekets fina husvagn? Ta ett kort/ rita av den.

o Flera av gångtunnlarna under Tre rosors väg i Ulricehamn är målade av
konstnärer tillsammans med barn och ungdomar. Besök någon av dem. Kan
du hitta den som målas i sommar?

o Ta ett kort på eller rita en bild av den finaste/bästa platsen där du bor

o

Gör något av pysslen som finns på stadsbiblioteket.

