Til 5. klasse læreren
Litteraturbingo er en måde for os, som bibliotekarer at præsentere børnene for nye genrer og værker på en
anderledes måde, og vi håber at det kan give eleverne inspiration til hvad de skal læse i sommerferien.
Litteraturbingo skal også ses som en slags startskud til Smart Parat Svar, som alle 6. klasser skal deltage i.
Mange af bingo spørgsmålene er taget fra tidligere års Smart Parat Svar, så eleverne stifter herved
bekendtskab med sværhedsgraden i quizzen. Vi vil selvfølgelig også snakke lidt om Smart Parat Svar, og
hvad I som klasse kan gøre for at forberede jer på kampen om at blive Dragørs klogeste 6. klasse.

Hvordan spiller man?
Alle spillere får en plade med ord i stedet for tal. Bibliotekaren stiller spørgsmål om
litteratur, genrer eller andet fra litteraturens verden, og så gælder det om at have
svaret på sin plade. Klassen hjælpes ad med at finde det rigtige svar. Fuld plade giver
bingo, og der er præmier. Undervejs fortæller vi lidt om nogle af bøgerne og udfordrer
på den måde eleverne til at udforske nye genrer og værker.
Vi vil meget gerne vide, hvis I ved, at der i jeres klasse sidder elever med særlige
udfordringer eller behov – så kan vi tage hensyn til det og besøget bliver bedre for alle.

LITTERATURBINGO FOR 5. KLASSERNE (På Bibliotekerne)
Dragør Skole – På Dragør bibliotek
Klasse
5. A
5. B

30/05/23 (kl. 8:30-9.30)
6/06/23 (kl. 8:30-9.30)
Str. Magleby Skole – På Biblioteket i Hollænderhallen

Klasse
5. A
5. B
5.C

31/05/23 (kl. 8:30-9.30)
31/05/23 (kl. 9:45-10:45)
7/06/23 (kl. 8:30-9.30)
Nordstrand Skole – På Biblioteket i Hollænderhallen

Klasse
5. C
5. D
5.E

01/06/23 (kl. 8:30-9.30)
01/06/23 (kl. 9:45-10:45)
08/06/23 (kl. 8:30-9.30)

Kontakt os gerne hvis I har andre ønsker til tidpunktet for jeres besøg – så prøver vi at få det til at passe.
De bedste hilsner
Amalie, Isabel & Malene
Børnebibliotekarerne ved Dragør Bibliotekerne

