
DETTA HÄFTE TILLHÖR:



HEJ!
Jag heter Dan Drake.
Min uppgift är att tända läslågan.
Kan du hjälpa mig?
Läslågan tänds
då man läser böcker tillsammans  
och gör roliga uppgifter!
 
I det här häftat hittar du uppgifter,
sammanlagt fem stycken.
Om du vill kan du göra dem på ett separat papper.
Du kan göra dem i vilken ordning du vill.
Du kan göra dem själv
eller tillsammans med mamma,  
pappa, far- eller morföräldrar  
eller varför inte med förskolegruppen.
 
Om du redan kan läsa, kan du läsa böcker själv.
Det är roligt att titta i böcker
även om du inte kan läsa än.
Du kan också tända läslågan  
genom att lyssna när någon läser för dig
och genom att titta på bilderna i böckerna!
 
Du får också en bild som du kan färglägga.
Du kan färglägga den i den takt
som du gör uppgifterna.
När du har gjort alla uppgifterna
har du tänt läslågan.
 
Lycka till!
Hälsningar Dan



LYSSNA PÅ EN SAGA
Delta i en sagostund.
Du kan delta i en sagostund på biblioteket,
på daghemmet, på klubben eller hemma med en förälder.

Sagostunden ordnades av:

Bok som lästes på sagostunden:

Fantastiskt, du har nu gjort den 
första uppgiften! 

Du kan färglägga alla områden 
markerade med siffran 1 på bilden.



LÄS EN BILDERBOK!
Välj en trevlig bilderbok och läs den
eller läs den tillsammans med någon annan.

Gör för minst en av uppgifterna nedan:

1. Rita huvudpersonens hem eller en karta över de olika 
händelseplatserna i boken. 

2. Välj ett föremål ur boken. Rita, måla eller modellera det. 

3. Gruppuppgift: Samla stenar, pinnar, kottar eller annat material 
som ramlat ned på marken utomhus. Bygg en av bokens 
händelseplatser av naturmaterial.

När du har gjort denna uppgift
kan du färglägga alla områden 
markerade med siffran 2 på bilden.
 
Vad bra det går!

Vilken bok läste du?



Rita huvudpersonens hem eller en karta över de 
olika händelseplatserna i boken.

Välj en trevlig bilderbok och läs den
eller läs den tillsammans med någon annan.



LÄS EN VERS-  
ELLER RAMSBOK!
Läs en vers- eller ramsbok själv eller tillsammans med någon.

Vilken bok läste du?

Gör för minst en av uppgifterna nedan:

1. Rita en bild av en vers i boken. 

2. Hitta tre rimord i boken (t.ex. hus-ljus, bord-jord, ringa-springa) 
och hitta på några rimord till. 

3. Gruppuppgift: En vuxen läser verser ur en versbok. Alla får 
berätta om de tyckte om versen eller inte. Som hjälp kan man 
använda glada eller ledsna pappmasker. Man kan också dis-
kutera varför någon gillade versen medan en annan inte gjorde 
det. 

4. Gruppuppgift: Välj en vers från en versbok och lär er vers-
en utantill. Hitta på rörelser till versen tillsammans. Några av 
barnen kan även skapa ett ljudlandskap till versen, antingen 
muntligt eller med instrument. Versen kan framföras vid ett 
evenemang på förskolan.

Det går riktigt bra!  
 
Nu kan du färglägga  
alla områden markerade  
med siffran 3 på bilden. 



LÄS EN INTRESSANT 
FAKTABOK!
Välj en faktabok som är intressant för dig.
Läs den själv eller tillsammans med en vuxen och titta på bilderna.

Vilken bok läste du?

Gör minst en av uppgifterna nedan:

1. Vad är mest intressant i boken?  
Berätta för en vuxen eller dina vänner. 

2. Vilka tre saker lärde du dig av boken? 
 
 

3. Gruppuppgift: Sök tillsammans föremål som du  
kommer att tänka på från boken och lek Kims lek med dem.  
(Instruktion: Samla några föremål på bordet eller på golvet. Namnge föremålen 
tillsammans och täck sedan föremålen med en duk. Ett av barnen tar bort ett 
föremål under duken så att de andra inte ser det. Duken tas bort och barnens 
uppgift är att gissa vilket föremål som har tagits bort från bordet. Den som först 
gissar rätt på vilket föremål som fattas får ta bort nästa föremål.) 

Nu kan du färglägga alla 
områden markerade med 
siffran 4 på bilden.



LÄS EN SAGA!
Är du bekant med sagor sedan tidigare?
I sagor kan allt sådant hända som egentligen inte kan hända.
Ett frö kan växa till en docka,
en sjöjungfru kan bo i havet
eller en häxa kan bygga en stuga av pepparkakor.
 
Läs en saga själv eller tillsammans med en vuxen.

Vilken saga läste ni?

Gör minst en av uppgifterna nedan:

1. Hitta på en egen saga. Berätta sagan för en vuxen.  
Den vuxna kan skriva ned sagan.  
(Sagoteringsanvisningar för vuxna: Barnet berättar en historia så som hen vill. En 
vuxen skriver ned sagan ord för ord, så som barnet berättar den. När sagan är 
färdig läser den vuxna upp den högt och barnet kan vid behov rätta den.)

Sagan heter:

Person som lyssnade på sagan:



1. Rita en egen sagofigur och färglägg den. 
Ge den ett roligt namn.

Vilket namn fick figuren?

2. Gruppuppgift: Bygg en bana med barnen till exempel till 
gympasalen eller gården med platser som förekommer i 
berättelsen. Gå igenom banan tillsammans och tänk  
samtidigt på hur berättelsen framskrider.

Nu kan du färglägga alla områden 
markerade med siffran 5 på bilden. 
 
Bra jobbat! Vad mer är på gång?



GRATTIS!
Nu har du tänt läslågan
och avlagt läslågediplomet för förskoleelever!
Hurra!
 
Du är en flitig läsare och reser i böckernas stora äventyrsland.
Gå gärna till biblioteket och låna fler roliga böcker.
 
Önskar
Dan Drake



Läslågan eller Lukuliekki är Eeposbibliotekens gemensamma 
läsdiplom. Läsdiplomet kan avläggas från förskolan fram  
till årskurs 9 i grundskolan.
Syftet med läsdiplomet är att uppmuntra barn att läsa böcker, 
upprätthålla läslusten och få barnen att njuta av bra böcker  
och berättelser. 
Läsdiplomet avläggs i grupp i förskolan med ledning av vuxna.  
Barnet behöver inte kunna läsa själv för att avlägga läsdiplomet.

TILL FÖRÄLDRARNA:

• Barnfamiljer påminns ofta om 
hur viktigt det är med rutiner: 
Det är viktigt med regelbundna 
mattider. Det är viktigt att barnet 
rör på sig regelbundet. I denna 
lista kan man även lägga till 
läsning: Det är oerhört viktigt att 
läsa regelbundet. 

• Precis som andra intressen kräver 
barnets läsintresse engagemang 
från föräldrarna. Genom att skapa 
tid, utrymme och möjligheter till 
böckernas värld, visar den vuxna 
att läsning är ett riktigt intresse, 
precis som fotboll, spellektioner 
eller scouterna. 

Tips till föräldern:

• Ärade godnattsaga! Läs högt för 
barnet även när hen har lärt sig att 
läsa. Det viktigaste är att umgås 
utan stress eller att ni blir avbrutna. 
En gemensam lässtund signalerar 
till barnet att hen är viktig och 
älskad. Hela familjen kan samlas för 
att lyssna på samma berättelse! 

• Det finns alltid anledning att fira 
när ett barn har lärt sig att läsa! 
För att fira denna nya färdighet kan 
man bjuda in den närmaste kretsen 
och glädjas tillsammans. Även 
när barnet har läst sin första bok 
alldeles själv kan man utbringa tre 
hurrarop!



• Andersson, Henrika: Böckerna om Nagu-Nalle

• Dahl, Roald: Kalle och chokladfabriken och andra böcker av Dahl

• Egner, Thorbjörn: Folk och rövare i Kamomilla stad

• Lagercrantz, Rose: Mitt hjärta hoppar och skrattar

• Lempinen, Marja-Leena: Sjörövaren Skrotnäbb

• Lindgren, Astrid: Ronja rövardotter och andra böcker av Lindgren

• Lybeck, Sebastian: Latte Igelkott och Vattenstenen

• Nopola, Sinikka: Böckerna om Halmhatten och Filttofflan

• Uspenskij, Eduard: Fjodor på rymmen

Trevliga godnattsagoböcker 
för förskoleelever:

Du hittar fler godnattsagoböcker genom  
att skanna QR-koden eller besöka adressen   

eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat


