E

Extra spännande.
Hitta en bok som
verkar extra
spännande att läsa
och läs den!

I

B

Bokstavsjakt på
gång. Hitta en bok
med titel som
börjar på B.

F

Fakta-böcker är
kul. Leta fram
någon fakta, eller
titta i en bok, som
du vill veta mer om.

J

C

Citat är kul. Leta
ett citat, en mening
eller två. Skriv ner.

G

Hitta en ny bok
som du skulle
vilja läsa i
Barn- och
ungdomsbokskatalogen.

K

L

Jättestora böcker.
Titta runt på ett
bibliotek, hemma
eller i skolan. Vad
handlar den jättestora
boken om?

Klara, färdiga, läs
med öronen! Kolla
in en ljudbok som
du vill lyssna på.
Du kan låna och ladda ner
gratis med bibliotekskort.

M

N

R

Rita ett
bokomslag. Vilka
bokomslag gillar
du bäst?

S

V

Välj en bok på
biblioteket, låna
och läs!

Z

Zebror och andra
djur. Läs lite fakta
om ett djur som
fascinerar dig.

Nattläsning.
Vågar du läsa 15
minuter i ett mörkt
rum med en ficklampa eller pannlampa?

Skriv en dikt. Sätt
upp din dikt så att
fler kan få läsa.

W

O

Otroligt bra bok.
Tipsa någon du
känner om en
otroligt bra bok.

P

T

Testa att läsa en
bok högt. Läs för
någon eller varför
inte för en frukt.

U

X

WOW. Berätta
för en kompis
vilken bok som
du tycker är
WOW så bra/rolig/
spännande/galen...

X-tra konstigt
ställe att läsa på.
Vad är det för
dig? I badkaret, i
en kundvagn, garderoben,
ribbstol i sporthallen, under en rutschkana....

Å

Ä

År. Vilket år är du
född? Leta och läs
en bok från ditt
födelseår. Ta hjälp
av biblioteket.

Äventyr. Ge dig ut
på läsäventyr. Ta
med en bok och läs
ute. Eller ordna
bokpicknick.

Namn:
Skola/Fritids/Bibliotek/Annat:

H

Gåtor. Berätta
eller högläs en
gåta för någon.
På biblioteket finns
böcker med gåtor att låna.

Intresse. Har du
något intresse, en
hobby? Gillar du att
baka, spela fotboll,
pyssla, se på stjärnor?
Leta en bok för att få mer
tips och inspiration.

Minns du vilken
bok som du
gillade att lyssna på när du var
liten? Fråga en förälder,
äldre syskon, släkting om
du inte minns själv.

D

Dansa eller gör
bokgymnastik
med en bok.

Klass/Grupp:

Läs på ett
mysigt ställe.

Poesi. Läs eller
lyssna på en dikt.
Skriv en egen dikt.

Upptäck nya
böcker! Titta
i Barn- och
ungdomsbokskatalogen. Gör en lista med
böcker du skulle vilja läsa.

Y

Ypperligt boktips.
Sätt upp ypperliga
boktips på skolan,
fritids, bibblan,
sporthallen...

Ö

Överraska någon
med ett boktips!
Du kan göra en
podd, filma, rita,
berätta….Tips på olika sätt
att boktipsa hittar du på
kulturradet.se/vackboken.

Ett läsfrämjande material från Kulturrådet

A

Absolut favoritbok. Berätta för
en kompis om din
favoritbok.

