mini
Jeg hedder ___________________________________________ Jeg er _________ år
Jeg har aftalt med _______________________________________________ (fx far eller moster)
at vi skal lave Sommerbogen Mini sammen.
Læs om en
elefant

Lad familiens
yngste
vælge
den
næste
bog

Læs for din
bamse eller
dukke
Læs sammen
hele familien
Læs en bog

BUM!
Læs imens I
spiser is
- igen!

Læs noget
sjovt

Læs udenfor i
solskinsvejr

Læs en bog om
en, der bliver
sur

Læs en
bog, I har fået
anbefalet

Hør en
lydbog
sammen
Læs noget
med en kat

Se en film, som
også findes
som bog

Læs en bog

som I har set
som film
Syng fra en
sangbog

Sid skørt,
imens I læser!
Læs udenfor i
solskinsvejr

Læs imens I
sidder på

Læs med en
lommelygte
under dynen

Lav en hule og
læs derinde

biblioteket

I har lånt på
biblioteket
Læs en bog
med ordet

Læs imens det
regner

Læs sammen
med din
bedstemor
eller
-far

Læs tidligt om
morgenen

Læs en gul bog
Læs en bog I
har valgt med
lukkede
øjne

Læs imens I
spiser
is

Læs en bog
som ikke
fandtes dengang de
voksne var
børn

Læs imens
I spiser
frugt

Spørg
bibliotekaren
om noget,
når I er på
biblioteket
Læs om
en
dreng

Læs imens I er
på skovtur
Læs på
stranden

Snak om
hvilke bøger,
I kan lide og
hvorfor

Læs imens I
putter under et
tæppe

Læs når det er
nat!

Læs en

blå

bog

mini
De bedste bøger vi læste, imens vi lavede Sommerbogen Mini:
1.

____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________

Reglerne

1. Det er for børn på 0-7 år + deres voksne
2. Kryds felterne af efterhånden som I udfører dem
3. Når I har løst mindst 10 udfordringer, kan I komme op på biblioteket
for at hente en præmie
4. Sommerbogen Mini løber fra d. 10. juni - 20. august 2022

