Sommerbogen 2022
– en læseudfordring
• For dig mellem 6 og 15 år.
• Læs, eller lyt til, mindst 3 bøger og udfyld anmeldelseskortene.
• Gennemfør mindst 10 af de 30 udfordringer. Du må gerne kombinere dem på tværs, f.eks. hvis du læser
en bog med magi (1), sammen med én du kan lide (2) med fødderne i vand (3) – så har du allerede klaret
3 opgaver.
• Når du har gennemført, skal dette ark afleveres på biblioteket senest 20. august, så er du med i
lodtrækningen om de 3 hovedpræmier, hvor man får lov til at “tømme” en boghandel på 5 minutter.
• Spørg bibliotekaren, hvis du har brug for hjælp eller inspiration til bøger, der passer til udfordringerne.

Simpel og ligetil

Avanceret

Læs et hyggeligt sted .................................................

Læs en biografi .............................................................

Læs en bog med en forside du godt kan lide ...

Læs en bog fra dine forældres barndom ............

Læs med fødderne i vand.........................................

Læs en bog på mindst 350 sider ............................

Læs mens du spiser en is ..........................................

Læs en novelle eller et digt ......................................

Læs sammen med én du kan lide ..........................

Læs en bog, der også er en film eller serie .........

Læs en bog om venskab ...........................................
Læs en bog med dyr ..................................................

Læs en bog, som en anden har valgt
for dig ..............................................................................

Læs et eventyr ..............................................................

Læs en bog om klimaforandringer .......................

Læs udenfor...................................................................

Læs en bog udgivet i 2022 .......................................

Lyt til en lydbog (f.eks. på eReolen GO!) ..............

Læs en bog der foregår et sted du gerne
vil rejse hen ....................................................................
Læs en bog på et andet sprog ................................

Udfordrende

Læs en bog med magi ..............................................
Læs en bog om noget du ikke vidste i
forvejen ..........................................................................
Læs en bog med rim .................................................
Læs en bog der handler om sport ........................
Læs en tegneserie/grafisk roman .........................
Læs en bog du har fået anbefalet.........................
Læs en bog med rød forside ..................................
Læs en uhyggelig bog (hvis du tør) .....................
Læs en bog med et emne du synes er vigtigt ..
Læs en historisk roman.............................................

Fornavn:
Tlf (forælder):

Alder:
Mail (forælder):
* Skriv telefonnummer og mailadresse tydeligt.

BOGANMELDELSE

BOGANMELDELSE

BOGANMELDELSE

  
Tegn en emoji, der
passer til bogen:

Tegn en emoji, der
passer til bogen:

Tegn en emoji, der
passer til bogen:

Titel:
Forfatter:

Titel:
Forfatter:

Titel:
Forfatter:

Skriv tre ord, der beskriver bogen:

Skriv tre ord, der beskriver bogen:

Skriv tre ord, der beskriver bogen:
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2.

2.

2.

3.

3.

3.

Skriv om bogen. FX Hvad synes du?
Hvad lagde du mærke til?
Hvem synes du skal læse bogen?

Skriv om bogen. FX Hvad synes du?
Hvad lagde du mærke til?
Hvem synes du skal læse bogen?

Skriv om bogen. FX Hvad synes du?
Hvad lagde du mærke til?
Hvem synes du skal læse bogen?

