
Vinterläsutmaningar
ISGR library. Campus Götaberg

Läs fyra böcker som du väljer själv: skönlitteratur, facklitteratur, serier, biografier, fantasy,
deckare, science fiction, lättläst, böcker på ditt modersmål etc.. Om du föredrar/behöver det är
du välkommen att lyssna på böcker istället för att läsa dem.
Gör fyra av sex vinterläsutmaningar som listas nedan.
När du är klar med utmaningarna lämnar du in dem till din bibliotekarie Elin eller skickar dem till
henne på mail (elin.wastlund@staff.isgr.se) senast den 2:e februari.
Om du har genomfört dina utmaningar ordentligt är du välkommen att välja en ny bok i
biblioteket som du sedan får behålla.
Tips! Om du lånar böcker på skolbiblioteket nu får innan lovet får du behålla dem som vinterlån
fram tills den 2:e februari. Du får gärna låna så många böcker du tror att du hinner läsa fram tills
dess.
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1. Vykort från en bokkaraktär
Sätt ihop ditt eget bokpaket. Välj en-två böcker från en av de bruna lådorna i biblioteket
som du sedan får behålla. (Detta är endast för elever som deltar i
vinterläsutmaningarna.)
Måla och skriv ett vykort för varje bok du läser, där du utger dig för att vara en av
karaktärerna i boken som skriver till en vän som sitter i ett bibliotek.
Det här är karaktären / karaktärerna valde jag att vara:
1.
2.

Var vänlig vänd sida! -->
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2.Skapa din egen haiku-vinterdikt
Läs en samling haiku-poesi.
Använd sedan säsongsbeskrivande ord för att skriva din egen haikudikt på ett
vintertema, enligt det traditionella haikuformatet.
Hur man skriver en Haiku-dikt: https://forfattarskola.se/skriv-en-haiku/
Om Haiku: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/haiku
Obs: Det behöver inte vara vinter i Sverige som du skriver om, utan kan också vara
vinter i ett annat land.

Min haiku vinterdikt:

3. Hur kan du göra vintern lättare att överleva?
Räck ut handen till någon som har det svårt (en sjuk eller ensam vän/familjemedlem eller
någon annan) och försök göra tre saker som gör vintern roligare för honom/henne,
genom tre litterära aktiviteter riktade till honom/henne.
Det kan vara att läsa högt, skriva ner och illustrera ett kärt minne som han / hon har,
skriva ett porträtt av någon som betyder mycket för honom/henne eller något annat.
Det här är den personen jag valde att fokusera på:
Detta här är vad jag gjorde:
1.
2.
3.

Sprid kärlek och vänlighet under vintermånaderna.

“Kindnes� i� lik� sno�. I� neve� fail� t� ad� beaut� t� wha� i� cove��.” / Khali� Gibra�

4. Gör en illustration relaterad till vinter eller jul.
Skrev ner en muntlig berättelse som en släkting berättat om en vinter för länge sedan,
en familjetradition eller ett familjerecept.
Gör en illustration till detta, antingen digitalt eller fysiskt.

Gratis verktyg för att illustrera
Canva: www.canva.com
Pixton: www.pixton.com
Storyboard: www.storyboardthat.com
Makebeliefcomix: www.makebeliefcomix.com
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Var vänlig vänd sida! -->

Gratsis lektioner i teckning
https://www.openculture.com/2020/03/free-online-drawing-lessons-for-kids-led-by-favorite-artists-illustrat
ors.html

5. Ledtrådar till ett vintertema.
Läs en bok som innehåller ett vintertema. Det kan vara ett av flera teman i boken som är
vinter. Välj sedan ut de fem ledtrådarna till hur du märker att boken är skriven på
vintertema.
Titel:
Författare:
Hur jag märkte att boken hade ett vintertema:
1.
2.
3.
4.
5.

6. Läs en fackbok om en utmaning i vår tid
Läs en fackbok om ett aktuellt ämne som berör många människor: coronaviruset,
klimatförändringar, elektricitet, kriget i Ukraina, kvinnors situation i Iran eller
Afghanistan eller något annat ämne.
I ISGR library finns till exempel hyllan Environmental Issues med böcker att välja
mellan skrivna på miljötema.
Gör en liten tecknad serie baserad på boken du har läst, där du ger information om ämnet,
något du lärt dig och din egen synvinkel.


