SOMMMARUTMANING
Du har kanske hört att läsning är precis som kondition? Ju mer ditt barn tränar desto bättre blir hen.
Vardagsmotion är bättre än ingen motion och så fort ditt barn slutar träna försämras konditionen. Detsamma
gäller ditt barns läsutveckling. Inte ska väl det få hända i sommar?
Därför utmanar vi alla våra elever och pedagoger att träna sin LÄSMUSKEL under sommarlovet!
I höst kommer vi utse vinnare i tre olika kategorier.
- De elever som läst mer än oss pedagoger.
- De klasser som har tränat läsmuskeln mest.
- Den skolan i Sverige som läst flest böcker under sommaren. I sista kategorin tävlar vi nationellt genom
”jagharläst.se".
Forskning visar att det är minst lika viktigt att lyssna på böcker som att läsa själv. Därför räknas även allt du
läser för ditt barn och talböcker in.
Hur går utmaningen till?
Ditt barn har fått med sig ett läsbingo och inloggningen till ”jagharläs.se". Läsbingot är till för att göra läsningen
lite mer lustfylld och strukturerar upp antalet lästillfällen. Genom att kryssa i Läsbingot ser ditt barn hur mycket
hen har läst och ni har också möjlighet att lägga upp delmål med små belöningar. Allt för att öka ditt barns
motivation. 25 gånger är färre än varannan dag och vår förhoppning är så klart att ditt barn kommer läsa mer
och oftare. Därför finns läsbingot att ladda ner på SchoolSoft under sommaren.
För att vara med i den nationella tävlingen så ska ditt barn lägga in alla böcker hen och ni läser tillsammans på
www.jagharläst.se. Genom att skriva in ert barns lärares mailadress, så ser vi vad och hur många sidor ditt
barn har läst under sommaren.
Vad kan du som förälder göra?
Uppmuntra ditt barn att läsa/lyssna, läsa/lyssna och läsa/lyssna lite till… Och passa på att läs/lyssna
tillsammans! Passa på när ni vilar mellan bad och sport, passa på i hängmattan eller på balkongen, passa på
att krypa upp i soffan när det regnar ute eller göm er från solen under parasollet. Passa på att utforska nya
världar, galaxer, länder och historiska öden. Jag lovar att ni inte kommer ångra er!
Här kan du läsa mer om varför vi gör den här utmaningen…
http://lrbloggar.se/mariabjorsell/vinnare-eller-forlorare-sommarlovet/

God läslust och lycka till!

