Använda Barnensbibliotek.se
Förslag på aktiviteter på bibliotek på t ex bokklubb eller
Sommarbokträff.

Hjälp barnen att bli medlem
Hjälp barnen att fixa konto.
Visa vad man kan göra i Krypinet:
Välj avatar,
Skriva presentation,
Fixa blommor att vattna,
Skriva boktips och texter,
Samla Bokmärkelser = ökar i graden genom
att tipsa/skriva mycket,
Skapa egna boklistor,
Lägga i Mina böcker (görs i Katalogen. Har
man flera listor – håll muspekaren över
bokomslaget och välj vilken lista boken ska
läggas i)
Visa Bibblomon och Bokdrakar – spel som
lanseras i sommar.

Testa Smakprov – klicka på S:et eller länken
på bokposten.
Titta på teckenspråk.
Finns boken på ditt bibliotek?

Tillgänglighet - Äppelhyllan
Visa hur man kan lyssna på texterna med
textmarkering.
Visa teckenspråkstolkningarna i Katalogen.
Klicka på ”blåa händerna” i raden med
ämnessymboler.
Visa Äppelhyllan – fysiskt och på
Appelhyllan.se. Kanske läsa och prata om
någon av böckerna i temalistan – Vi finns
också högt? Se:
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/242
/Default.aspx

Lyssna på Boksånger (mest för 6-9)
Gissa vilken bok de sjunger om.
Hitta på egen boksång om en favoritbok.
Teckna nytt omslag samtidigt som man
lyssnar på boksången.
Finns 3 omgångar sånger - i april kommer
omgång 4.

Visa hur man kan använda katalogen
Sökmöjligheterna, inkl. avancerad sökning.
Klicka på författarens namn (länk till
intervju – om det finns).
Klicka på andra böcker författaren skrivit
(högerspalten).
Se tips på böcker som andra gillat och lagt i
sina listor.
Lyssna på Bokpuff.

Mer lästips (under Boktips i Menyn)
Tema-sidorna. Prata om vad ett tema är.
Skapa egna teman - knasiga böcker, böcker
med fötter på omslaget, gröna ryggar… alla
teman är möjliga J
Affischerna finns att hämta på varje
temasida eller under Hem – Om Barnens
bibliotek.
Bokslukarsällskapet. Lyssna på ett program,
läs boken. Tycker ni lika? (Spola ev. förbi
inledningen och slutet om sällskapet)

Författare/illustratörer
Kommer en författare till er?
Läs på om författaren. Finns ingen intervju
eller sida ? Gör en lista på författare som vi
bör intervjua. Kan barnen göra en intervju
för Barnens bibliotek och er egen hemsida?
(skriva, spela in på mobil, filma…)?
Formulera frågor och maila!
Kolla också om det finns en hemsida för
boken/bokfiguren eller om Foxxy intervjuat.
Om Foxxy inte intervjuat - sammanställ
gärna frågor som Foxxy kan ställa till
bokfiguren!
Maila Katarina!

Bokfigurer
Hitta sidor för bokkaraktärer eller
bokserier.
Läs Foxxys intervjuer.
Vilken figur vill du intervjua? Formulera
frågor!
Maila katarina@barnensbibliotek.se så
försöker jag ordna intervju.
Hur en bok kommer till
Se artiklar om På förlaget och Tryckeriet.
Prata om hur en bok är utformat, med
pärmar och pärmtapet/foe. Leta böcker
med fina pärmtapeter.

Pyssel – Göra själv
Skriva ut något pyssel/korsord.
Testa Boktoken eller Memory-spelet.
Inspireras av Lilla deckarbibliotekets Finnfem-fel.
Göra en quiz till BB och biblioteket? Ni får
gärna skicka in quizer (ca 10 frågor och
svarsalternativ)! Belönas med bokpaket!
Bokturista
Utspelar sig en bok i din kommun?
Kolla de som finns skrivna om (Kalle
Skavank, Dickens detektivbyrå, Jack, PAX)
eller skapa en egen bokvandring. Tipsa
gärna BB om vandringar att skriva om!
Språk och alfabet (Reportage)
Prata rövarspråket och fundera på språk
och alfabet.
Skriv en bok med smileys eller emojis.

Skrivarverkstad
Använd material och tips från SKRIV. Du
hittar dem t ex under Inspiration och
Skrivtips.
Färdiga övningar finns flera:
Anders och Sörens skrivarverkstad
Ingrid Remvalls skrivövningar
Ulf Nilssons Elvlingar (poesi-övning)
Gör en saga i sagomaskinen.
Se även material för serie-verkstad.
Serietema
Skriv ut eller beställ seriestripparna (finns
begränsad upplaga)
Kompletterande material – intervjuerna,
serieskolan, skriva ut egna blanketter,
boktipsa om serier, prata om serier…

Se: Barnensbibliotek.se/serier
Deckarvandringen
Användes i förra Sommarboken men finns
fortfarande kvar.
Skriv ut materialet och sätt upp. Till
sommaren 2017 kommer en webbaserad
promenad att finnas.
Skriva ut-material:
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/114
7/Default.aspx

Fler tips? Hör av dig och berätta! Tas tacksamt
emot!
Katarina Dorbell katarina@barnensbibliotek.se

