Delta i utmaningen!
1. Låna böcker från listan och läs tillsammans med en vuxen.
2. Kryssa för undan för undan i listan vilka böcker ni läst.
3. När ni läst 50 böcker klipper ni av nedre delen av denna sida och byter den mot en present 		
och ett diplom på Mariehamns stadsbibliotek
4. Grattis! Ni har klarat utmaningen att läsa 50 böcker!
Häftets insida kan användas som en affisch att ha på väggen under utmaningen. Om ni sedan vill
behålla affischen kan vi/ni kopiera baksidan när ni lämnar in.

Tips till dig som högläser
Barn vill ofta höra samma saga eller ramsa om och om igen - på så vis lär de sig känna igen ord och
formuleringar. Upprepningarna ger barnet trygghet, men också självkänsla när de själva kan fylla i
sagan. En bra barnbok håller för många omläsningar och är lika rolig för vuxna som för barn.
Fortsätt att läsa tillsammans, även när barnet börjar läsa själv. Lässtunden är en mysig stund både
för dig och ditt barn där barnet får din totala uppmärksamhet. Genom böckernas värld kan man lära
känna sig själv och hela världen!
---------------------------------------------------------------------------------

Klipp ut den här delen och lämna in den till Mariehamns stadsbibliotek i utbyte
mot ett diplom och en liten present!
Barnets förnamn: ____________________________________

Barnets födelseår:_______________

Hemkommun: _______________________________________
Barnets tre favoriter bland de 50 böckerna var:
____________________________________________________________________________________
Den vuxnes tre favoriter bland de 50 böckerna var:
____________________________________________________________________________________
Finns det någon bok som inte fanns med bland de här 50 barnböckerna som du vill tipsa om?
____________________________________________________________________________________
Övriga kommentarer:
____________________________________________________________________________________

50

böcker att läsa

innan du blir

7

år

Känner du Pippi
Långstrump av
Lindgren

En bok om
Vesta-Linnea av
Appelgren

En bok om
Alfons Åberg av
Bergström

Äskil äter träd av Lind

En bok om prinsessan
av Per Gustavsson

Dunderlunds bästa
bokstav av Åsa Lind

En bok om Castor
av Klinting

En bok om Emil av
Lindgren

Sagan om den lilla
farbrorn av Lindgren

En bok om Pettsson
av Nordqvist

Örjan - den höjdrädda
örnen av Klinting

Joels färger av Valve

De tre bockarna bruse

En bok om Lilla Anna
av Sandberg

En bok om Lilla
Prinsessan av Ross

Adjö, herr Muffin av
Nilsson

Solägget av Beskow

Gruffalon
av Donaldson

Bockarna Bruse på
badhuset av Rørvik

Mamman och den
vilda bebin

Det var det fräckaste
av Holzwarth

En bok om Lilla och
stora monster av
Gûettler

En bok om Grodan av
Velthuijs

En bok om Halvan av
Norlin

En bok om Billy av
Stenberg

Hur gick det sen? av
Jansson

Vem ska trösta knyttet
av Jansson

Lennarts listor
av Bottner

Sagan om mössens
julafton av Prøysen

En bok om Kollorna
av Waller

Mulle Meck bygger en
båt av Johansson

Pricken av Rey

När Leo blev uppäten
av Fardell

Till vildingarnas land
av Sendak

En bok om Nicke
Nyfiken av Rey

En bok om Stina av
Lena Anderson

En bok om Koko och
Bosse av Adbåge

Lilla farbrorn med det
långa skägget av Rönns

Huset som vaknade
av Widmark

En bok om
Lilla spöket Laban
av Sandberg

Sagan om det röda
äpplet av Lööv

Ensam mullvad på
scen av Ulf Nilsson

En bok om
Mamma Mu av
Wieslander

Kenta och barbisarna
av Lindenbaum

Historien om någon
av Möller-Nielsen

Här dansar Herr Gurka
av Hellsing

Petter och hans fyra
getter av Norelius

En bok om Siiri av
Nopola

En bok om Prick och
Fläck av Geffenblad

Den långa, långa resan
av Wikland

