För dig som vill ha en extra utmaning, går det att få extra belöningar!
För varje ny nivå du når, får du en stämpel i ditt häfte och en extra belöning.
Det går bra att få alla stämplar på en gång när du är klar, om du har långt till
biblioteket.

NIVÅ 3

10 lästa
böcker
NIVÅ 2
6 lästa
böcker

NIVÅ 1
3 lästa
böcker
E-post: biblioteket@arvika.se
Tfn: 0570-818 39, 818 41
www.bibliotekvarmland.se
Bibliotekets öppettider i sommar t.o.m. 16 augusti
Måndag-fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-14.00

ARVIKA BIBLIOTEKS
SOMMARLOVSLÄSNING
2020

SOMMARLOVSLÄSNING FÖR BARN OCH UNGA upp till 16 år

Du läser på det sätt och på det språk som passar dig bäst: tryckta böcker, eböcker, ljudböcker etc

En bok som utspelar sig i en annan värld
______________________________________________________________________
En bok som du tycker har ett tråkigt omslag
______________________________________________________________________

Lämna in ditt häfte på biblioteket så får du välja en prisbok. Du väljer själv
hur många böcker du vill läsa, men för att få en prisbok behöver du läsa
minst tre böcker.
För dig som vill ha en extra utmaning, går det att få flera belöningar. Se baksidan av
häftet!

En bok som innehåller ett mysterium
______________________________________________________________________
En bok med mycket bilder i
______________________________________________________________________

För dig som har fyllt 16 år och mer, finns även bibliotekets Läsutmaning för
vuxna.

En bok med en modig huvudperson

SKRIV TITEL OCH FÖRFATTARE PÅ BOKEN:

En bok som någon har tipsat dig om

En bok med grönt omslag
___________________________________________________________________________
En bok där du gillar bokens första mening

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
En vacker bok
______________________________________________________________________

Vilken bok tyckte du bäst om av de du läst i utmaningen och varför?

En bok som handlar om sport
___________________________________________________________________________
En bok som får dig att rysa
___________________________________________________________________________
En tecknad seriebok
___________________________________________________________________________
En bok som du läser tillsammans med någon
___________________________________________________________________________
En bok med ett eller flera djur på framsidan
___________________________________________________________________________
En bok som får dig att skratta
___________________________________________________________________________

Fyll i och lämna in foldern på stadsbiblioteket eller biblioteksbussen
senast 5:e september 2020, så är du med i utlottningen av ett
presentkort.
Namn:
Adress
Telefon:
Ålder:

