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Maistuuks $e hyvältä?

w

E 'wn

Äiti sanoi: "Tänään on kulttuuria!"

Mä kysyin: "Maistuuks se hyvältä?"

Sitten me mentiin teatteriin -
nauru kutitti mahasta syvältä.

Kun se loppui, mä Ieikkasin naamarin

ja söin jätskin ja muumitikkarin.

lsä,sanoi: "Nyt mennään museoon."

Mä, k/syi n :'%i ,s i el I ä' pela ta? "

Sitten me vanhassa talossa

saati'i n menneitä aikoja,kelata.,

Mä näin pyssyn ja puisen ukkelin

ja sain leipoa hassun rinkelin.

l\4.äSåry' tähdetää n ki rj a stoon !"

Sisko kysyi: "Onks tänään satua?".,....
a:.,,. a ::::, :: :r r::'::i::i

:Sieffi ,hta, kuunneltiinr'' , ,'

X teti luki Tatua ja Patua.

" se pui, me kirjoja lainattiin
" iså'k1rwi: ryHeseen vai mäkkäriin?"

. ::.:: :. l

Pian yhdessä huokailtiin syvältä:
;, fuäistoi'tosi hyvältä. . ."

Tuula Korolainen @ 2017
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Kurftista kirJa$ton kansiin
www.n u rm ija rvi.fi /ki rja sto

Kurfti sta kul ttu u ritarjontaa
www.n u rm ija rvi.fi /ku lttu u ri

Kurftista rnu$Qon menoa
www.n u rm ija rvi.fi /m u seo
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Tervetuloa
tarinoiden
maailmaan!
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Kiva

Mitä kaikkea pienet kädet voivatkaan löytää

Nurmijärven kirjastoista. Hyllyt notkuvat

tarinoita, äänikirjat odottavat kuuntelijoita,

elokuvat katsojia ja cd-levyt vievät musiikin

maailmaan. Lukemisen merkitystä, tapahtuipa

se sitten itsekseen tai yhdessä, ei voi korostaa

liikaa ja aikuisen sylissä tarinan kuunteleminen

on parasta. Sanavarasto ja kielelliset taidot

karttuvat ja Iapsi oppii keskittymään. Tarinat

myös kehittävät mielikuvitusta, joten loruttelu

ja saduttelu kannattaa aloittaa jo taapero-

ikäisen kanssa.

Myös kirjaston tarjoamissa tapahtumissa

huomioidaan eri ikäryhmät, joten seuraa

kirjaston nettisivuja ja ilmoitustauluja.

Kasvattavat
ku I tt,. u r i tap ah tu rn a t
Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Tämä

koskee myös kulttuuritapahtumissa käymistä.

Kulttuuripalvelut järjestää perheen pikku-

väelle suunnattuja tapahtumia, joissa esiinty-

vät arvostetut lastenkulttuurin ammattilaiset.

Lastentapahtumat tarjoavat koko perheelle

elämyksen ja mahdollisuuden viettää yhdessä

aikaa kulttuurin parissa. Tapahtumissa käyminen

on Iapselle myös oppimistilanne, joka parhaim-

millaan ohjaa häntä hakeutumaan kulttuuri-

harrastusten pariin myös aikuisena.

Mainio museo

Museoissa historia muuttuu eläväksi.

Nurmijärven museon näyttelyt ja kokoel-

mat kertovat tarinaa siitä, millaista elämää

ennen on eletty. Museokohteet, Aleksis

Kiven koti ja Taaborinvuoren museot Palo-

joella sekä Nukarin koulumuseo Nukarin

kylässä kutsuvat näkemään ja kokemaan.

Museo järjestää näyttelyitä ja tapahtu-

mia, jotka tarjoavat elämyksiä ja viihty-

mistä, oppimista sekä yhdessäoloa. Sinä ja

perheesi olette tervetulleita Nurmijärven

museoihin.

kr.iasto


