
LÄSUTMANING: SOMMAR 
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.

Läs om 
en resa

Läs en sång 
och sjung högt 

tillsammans

Läs en bok 
om någon 
som är arg

Läs på morgonen 
när ni vaknat

Läs om 
ett djur

Läs en 
stor bok

Läs en bok 
som har något grönt 

på framsidan

Läs en bok utan text 
och hitta på berättelsen 

tillsammans

Gå på bokstavsjakt i naturen
- hitta pinnar och annat som  

ser ut som bokstäver

Läs en bok 
som utspelar 
sig vid en sjö  
eller ett hav

Läs på en 
gräsmatta

Gå på krypjakt
- ta hjälp av en bok för  

att se vilka kryp ni hittar

Berätta på biblioteket 
vilken din favoritbok är 

– du kan berätta för någon i 
personalen eller lägga en 

lapp i röda lådan

Läs på biblioteket

Läs när 
det regnar

Läs en bok som är  
skriven av en författare  

från ett annat land  
än Sverige

Hitta en bild av ett  
djur och berätta om det;  

Vad heter djuret? Vad äter det?  
Vad tycker det om att göra?

Läs  
på en  

lekplats
Läs 

under 
ett träd

Läs för en blomma



Familjen består av:

Ålder på barnet/barnen:

Telefonnummer:

E-postadress:

Favoritbok denna månad:

Inlämnad datum:

Böcker för krypletare
Humlan bygger bo

Mina första insekter
Stora boken om bin

Minimonster i naturen
Min fjärilsbok

Barr är bäst

Böcker om sjöar och hav
Surfdags!

Harry över havet
Noa och farmor flax

Var inte rädd, Lilla krabban
Loppan Lus går och badar
Bara rumpor på stranden
Bus och Frö på varsin ö

Nisse på stranden

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 om resor
Prickens resa

Till sköldpaddornas land
Hemma hela sommaren

Lilla Ärtans stora resa
Vems resa
Kiosken

Letar ni efter någon 
särskild bok? 

Fråga oss på biblioteket!

Böcker om djur
Mina första fåglar 

Rut & Rocky Rådjur
Bli en fena på hajar

Sveriges rovdjur
Katter med klös
Råttsvansarna

Böcker om ilska
Bebbe är arg

När små djur blir arga
Varför är Stora Apan så arg?

Kompisen blir arg
Dumma teckning!

Vem är arg

Textlösa böcker
Simbassängen

Vanessa och jag
Hundpromenaden
Pojken och huset
Limpan är sugen

Var är tårtan?

Böcker från andra länder
Korsåtvärsarna 

En fe på badhuset
Hur ska det gå för Toribio?  

Dubbeltrubbel för Anna Hibiscus!
Till vildingarnas land

Min katt Koozy
Drakjägarna

En flod


