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En inspirerande konstbok för barn i åldern 9-12 år! Konst - titta, upptäck, gör är en bok om att titta på konst
och att skapa själv. Presentationer av konstverk och konstnärer varvas med praktiska tips och inspiration för
eget skapande och hur man släpper loss sin fantasi. Gör din egen skissbok, blanda äggtemperafärg,
fotografera, klipp kollage, sticka graffiti, eller kasta en fröbomb. Temat för boken är: Hur kan konst vara? Den
kan t ex vara: fotografisk, stämningsfull, mystisk, spöklik, upprörande, lekfull, vardaglig, gåtfull, långhårig,
berättande, sagolik.
Både internationella och svenska konstnärer presenteras, bland andra: Henri Matisse, Karin Mamma
Andersson, Salvador Dali och Niki de Saint Phalle.
Upplev lite av ljusets magi i vårt ljud- och ljusspel. Vad gör Aruba till världens bästa destination för en
ösemester. Vill Du skicka in något till hemsidan så skicka till Logicum@Logicum. Kolla om här finns någon
som delar dina intressen och hör av dig. Numera Mässor arrangerar mässor med hög kvalitet där besökare,
utställare och samarbetspartners får stort utbyte av sitt besök eller sin medverkan. Följ med programledaren
och författaren Elin Ek när hon gör en egen visning av utställningen Drömmarna. Vill barnen åka skridsko,
bada, gå på museum, teater eller ett lekland.
se Prag Prag är en vacker stad, även fast den är ganska sliten. Träffa nya vänner. Ibland kan du se havsörnar
segla förbi. se Senaste nytt 2017 07 13 FC Barcelonas första motståndare säsongen 2017-2018 blir Betis den
21 augusti. Vi har alla aktiviteter för barn på ett ställe. Ta reda på allt du behöver veta om One Happy Island
här. Kolla om här finns någon som delar dina intressen och hör av dig.

Zumtobel, internationellt ledande leverantör av kompletta belysningslösningar gör det möjligt att uppleva
samspelet mellan ljus och arkitektur.
Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för
… Erbjudande och rabatter i samverkan med Barnsemester. Eftersom du kan köpa enbart 1 sängplats på
resorten, likt en liveaboard, fungerar det mycket bra att åka till detta resorten på egen hand utan att känna sig
exkluderad. Träffa nya vänner. Jag fascineras av det oändliga. FC Barcelonas första motståndare säsongen
2017-2018 blir Betis den 21 augusti. Vi lägger extra omsorg om utemiljön i området och strävar efter att
skapa ett trivsamt och socialt kvarter där du och dina grannar kan mötas.

