
 

 

Sommerens store bogbattle  

Besvar 3 af følgende 6 udfordringer, så giver vi en boggave. Besvarelserne skrives på konkurrencearkene i 

børnebiblioteket, Biblioteket Frederiksberg. Konkurrencen kører i perioden 14. juni – 24. august 2019 

 

Udfordring #1: Gennemfør et læsemaraton  

Læs så mange sider, du kan på en dag. 

Hvor mange sider fik du læst? 

Tip: Du må gerne invitere venner eller familiemedlemmer til at læse sammen med dig. Så må I lægge det 

antal sider sammen, som I hver især læser. 

 

Udfordring #2: Lyt til en lydbog, mens du laver en læseaktivitet 

Find en lydbog på eReolenGo.dk, du har lyst til at høre, og find på noget dejligt at lave, mens du lytter. 

Du kan fx tegne, lægge et kæmpe puslespil, øve dig på at strikke eller farvelægge et billede (hvis du ikke har 

en malebog, findes der mange sider, der kan printes fra nettet). Du kan også finde på aktiviteter selv. Brug 

fantasien. 

 

Udfordring #3: Find bogens soundtrack 

Læs en bog, og tænk over, hvilken musik der passer til bogen. Tænk over, hvordan stemningen er i bogen, 

og om det mon er stille musik, der passer til bogens handling eller en ordentlig gang rock. Det kan også 

være noget musik med sangtekster, der handler lidt om de samme ting som dem i bogen? 

 

Udfordring #4: Læs gamle bøger, der (måske) stadig holder 

Spørg din far, mor, onkel, tante, bedsteforældre, eller hvem du ellers kender godt af voksne, hvad han/hun 

læste i sommerferien, da han/hun var på din alder. Hvilken bog var bare den bedste den gang? Find bogen 

på biblioteket, og læs selv bogen. Var din læseoplevelse lige så god som oplevelse den voksne havde 

dengang han/hun læste bogen? Tal sammen om jeres læseoplevelse før og nu. 



 

Udfordring #5: Giv en boganbefaling 

Har du læst en bog, som er så god, du vil anbefale den videre til andre lånere på biblioteket? Forklar, 

hvorfor er bogen god. Hvilke børn er bogen god til? (fx alder og interesser). 

 

Udfordring #6: Læs en bog et særligt sted 

Læs en bog, og læs bogen et sted, der passer til lige netop denne bog. 

Skal den læses i en mørk kælder? På et hemmeligt sted i en have? Eller måske på stranden? Brug fantasien. 


