– Junior
På Randers Bibliotek

Challenge for børn på 6-11 år – og deres voksne
Tilsammen skal I lave de 20 challenges:
Læs på toilettet

Læs en ebog fra eReolen

Byg en hule og læs i den

Hør en lydbog fra eReolen

Læs i nattøj

Læs højt, mens I spiser
morgenmad

Læs i sengen, før du
skal sove
Læs, mens du spiser en is

Tag en tur på biblioteket
og lån bøger
Læs, mens solen skinner

Få din mor eller far til at
læse højt for dig

Læs noget sjovt

Tæl hvor mange bøger I
har i jeres hjem

Læs en opskrift
og lav mad sammen

Væk mor eller far med en
morgenhistorie i sengen
Læs højt for din søster,
bror, hund, kat eller bamse
Læs en artikel i en avis
Læs i mørket med en
lommelygte
Læs, mens det regner
Kom på Randers Bibliotek
d. 28. september kl. 11 og
hør Sebastian Klein
fortælle om sin bog:
”Verden 100 farligste dyr”

Tag billeder, mens du laver læseaktiviteterne, og upload dem på
instagram med #denstorelaesedyst

Praktiske oplysninger
•
•
		
•
		
•

Navn:
Tlf:

Aflever arket på hovedbiblioteket, filialerne eller bogbussen inden den 1. november 2019
Aktiviteterne skal helst laves sammen i familien. Er det ikke muligt, er det ok, at børnene
laver dem på egen hånd.
Det er en god idé at inddrage hele familien: både forældre, søskende og bedsteforældre.
Man må gerne lave de forskellige challenges sammen og aflevere individuelt.
Vi trækker lod om 3 x 4 biografbilletter til en hyggelig familietur.
Mail:

– YOUNG
På Randers Bibliotek

Challenge for unge fra 12-16 år
Tilsammen skal I lave de 20 challenges:
Læs, mens du spiser en is

Læs en ebog fra eReolen

Læs, mens solen skinner

Hør en lydbog fra eReolen

Læs i nattøj

Læs højt for et barn,
du kender

Læs i sengen, før du
skal sove

Anbefal en bog til en
ven eller veninde
Læs en bog, der har en
sort ensfarvet forside
Læs en artikel i en avis

Tag en tur på biblioteket
og lån bøger

Læs en bog, som du har
fået anbefalet af en
ven eller veninde

Læs en filmatiseret bog

Læs den samme bog/
avisartikel som din far
eller mor og snak om den

Læs en bog med en
ung hovedperson

Læs en sjov bog

Læs i 30 minutter
– uden at se på din mobil

Læs en opskrift
og lav mad sammen

Kom på Randers Bibliotek d.
28. september kl. 11 og hør
Svend Brinkmann blive
interviewet om sin bog
”Hvad er et menneske? ”

Læs, mens du spiser en is

Tag billeder, mens du laver læseaktiviteterne, og upload dem på
instagram med #denstorelaesedyst

Praktiske oplysninger

•
		
•
•

Navn:
Tlf:

Det er en god idé at inddrage hele familien: både forældre, søskende og bedsteforældre.
Man må gerne lave de forskellige challenges sammen og aflevere individuelt.
Aflever arket på hovedbiblioteket, filialerne eller bogbussen inden den 1. november 2019.
Vi trækker lod om 3 x 4 biografbilletter. Så kan du tage familien eller nogle venner med i biffen.
Mail:

