Barnens bibliotek är en trygg, icke-kommersiell läs-,
skriv- och litteraturfrämjande sajt för barn i mellanåldern.
Här hittar du boktips, pysselinstruktioner, quiz och
mängder med intervjuer och faktatexter om författare.

Pyssel,
boktips och anna
t
kul hittar du på
barnensbibliote
k.se

Barnens bibliotek drivs av Förvaltningen för kulturutveckling i
Västra Götalandsregionen.  
Challenge är en årlig utmaning för alla barn och
unga som sträcker sig från februari till maj. För att
delta i vår utlottning av priser genomför barnen så många
utmaningar de hinner. Tips och inspiration för att genomföra
utmaningarna hittar du på barnensbibliotek.se

Antar du
vår utmaning
under våren?
Mer information på barnensbibliotek.se

Läs eller lyssna på en bok...

Skriv...

·    en bok som handlar om en känd person

·    en låttext

·    en rolig historia och berätta den för

· en recension av en bok, film eller ett spel

   någon annan

·    dagbok under minst tre dagar

· en bok som också finns som film

·    ett spelmanus eller en idé till ett spel

·    ett quiz

·    översätt en text från ett annat språk

·    en bok som har med din hobby att göra
·    en bok i en genre du inte brukar välja
·    en bok tillsammans med någon

Skapa...

· rita din favoritkaraktär från en bok, film

Se...

·    eller ett spel

·    en nyhetssändning  

·    pyssla något du aldrig gjort förut

·    ett youtubeklipp där du lär dig något nytt  

· gör en video där du tipsar om en bok, film

· en film om magiska världar

·    eller ett spel

·    baka något som du har läst i ett recept

·    rita en seriestrip

Förnamn och efternamn, ålder, stad:

Välj en av dina utmaningar som du berättar om:

Kontakt: Namn till en vuxen:
+ mailadress:
Din mailadress:
Vill du vara med i vår utlottning av roliga sommarpriser skickar du in din blankett senast 20 maj 2022. Mer information hittar du på www.barnensbibliotek.se

