
LÄSUTMANINGEN 
för familjer med barn mellan noll och fem år
Klara av tio uppdrag eller fler tillsammans i familjen och färglägg 
de ni utfört. Lämna in ert bidrag till biblioteket och få ett litet 
pris! I slutet av varje månad lottar vi ut ett större pris!

Låna och läs en bok 
från biblioteket

Läs en bok 
utan text

Läs en bok 
på biblioteket

Läs på 
morgonen

Läs en bok från 
ett annat land 

än Sverige

Läs under ett täcke 
med en ficklampa

Gå på någon av bibliotekets 
aktiviteter för barn 

eller träffa biblioteket på 
öppna förskolan

Läs en dikt
Läs en bok som 

någon som jobbar på 
biblioteket tipsat om

Lek en 
bok

Låna en bok som 
har bokstaven M 

på framsidan

Hitta på en berättelse 
om en bild som ni 

har hittat

Läs om en 
krokodil

Läs när
det regnar

Lyssna på 
en ljudbok

Gå på bokstavsjakt! Samla 
pinnar, stenar eller annat du hittar 

i naturen och skriv ett namn. 
Skicka gärna en bild till

barnbibliotek@vallentuna.se

Läs under ett träd

Läs en 
blå bok

Läs en bok baklänges

Skriv ett brev 
till en figur som
finns i en bok. 

Posta brevet på
biblioteket!

Läs på en söndag

Läs en bok med 
TAKK-tecken

Läs en bok om 
någon som är arg

Låna en bok 
med sånger och 

sjung en!Läs en bok som finns 
i barnbokskatalogen

Läs en
liten bok



Familjen består av:

Ålder på barnet/barnen:

Telefonnummer:

E-postadress:

Favoritbok denna månad:

Inlämnad datum:

Det växer!
Majas lilla gröna

Varför vill du inte blomma?
Vi odlar smultron 
Odla med Omar

Blåa böcker
Här är vi

Schh! Vi har en plan
Mycket att göra hela tiden
Idag vet jag inte vem jag är

Apan fin

Krokodilböcker
Guji-Guji

Krokodilen som inte gillade vatten
Arnes stora, läskiga tänder

Hugo - gapa stort!

Monster
Frankenstein

Jag vill ha ett monster!
Stora monster gråter inte

En liten skär och alla ruskigt 
rysliga brokiga

ABC-böcker
Läsa med Lucia 

Alma och Boris cyklar till öknen
Ahmed Anka och Ödlan Örjan

ABC om hur DE 

Ilska
Bebbe är arg

Kompisen blir arg
Dumma teckning!

Vem är arg?

Här finns vi:
Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1
Karby bibliotek, Karby torg 9
Kårsta bibliotek, Bergsjövägen 1

www.vallentuna.se/bibliotek
barnbibliotek@vallentuna.se 

Följ oss på sociala medier:
instagram @bibliotekvallentuna 
facebook/vallentunakulturhus

BOKTIPS Böcker på rim
Inget händer!

Hej och hå kläder på
I huset där jag bor

De fula fem

Letar ni efter någon 
särskild bok? 

Fråga oss på biblioteket!


