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Biblioteksäventyret
för barn under skolåldern

En kort berättelse om Lyyti och Seppo inleder äventyret för barn
under skolåldern, där barnen får leta efter material på biblioteket
som hjälper Lyyti och Seppo att göra en tidning.
Berättelsen kan läsas upp av någon i bibliotekspersonalen eller barngruppens pedagog.

Lyytis och Seppos medhjälpare
Känner du Lyyti Kynänen och Seppo Sananen?
Lyyti är en räv och Seppo är en björn, och de bor i Bladskogen.
De är reportrar, alltså journalister. Vet du vad det betyder?
De ser vad som händer runtomkring dem, intervjuar Bladskogens
invånare och skriver artiklar om det som de sett och hört. Lyyti skriver
och Seppo fotograferar. Artiklarna publiceras i en tidning som heter
Bladskogens tidning. Kommer det någon tidning hem till er?
Alla som bor i Bladskogen läser Lyytis och Seppos tidning. Tidningen
borde komma ut i morgon, men nu är det tyvärr så att den inte är färdig.
Lyyti och Seppo har nämligen inte hittat allt material som de behöver
för att skriva artiklarna. Kan ni hjälpa dem att leta?
Spetsa öronen och var redo! Ni får nu hjälpa Lyyti och Seppo genom
att göra följande uppgifter. Är ni klara?
För att inga andra tidningar ska få veta vad Bladskogens tidning ska
skriva om, måste ni använda er biblioteksröst. Vem vet hur en
biblioteksröst låter?
Sätt fingret framför läpparna och viska:
Den låter så här.

När ni är klara med en uppgift kan ni gå vidare till nästa.
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Lyyti och Seppo ska skriva en artikel om hundar, men för det
behöver de en bok eller tidning om hundar. Var kan man hitta
en bild av en hund i en bok eller en tidning? Finns det en särskild avdelning för böcker om djur? Eller finns det någon
tidning där det står något om hundar?
Lyyti och Seppo vill skriva en musikrecension i tidningen, men
de har inte hittat någon musik. Finns det musik på biblioteket?
Var kan man hitta den? Hur ser musiken ut?
Invånarna i Bladskogen är lite rädda för människor, så Lyyti
och Seppo har bestämt sig för att skriva en stor artikel om
människor. De har inte heller själva vågat söka upp några
människor, så de har bestämt sig för att leta efter information
i människotidningar som berättar om glada människor.
Hur ser en glad människa ut? Hur många tidningar som
innehåller en bild av en glad person hittar ni?
I varje nummer av Bladskogens tidning finns en barnsida
med artiklar och roliga uppgifter för barn. I nästa nummer ska
man göra en artikel om bra barnböcker. Ni barn är ju de bästa
experterna på det här ämnet. Var och en får välja en bok som
den tycker om. Berätta till slut för de andra vilken bok ni valde
och varför.
Bibliotekspersonalen kan gärna fotografera valen och dela
dem på Instagram med hashtaggarna #aikakauslehtiviikko
och #kirjastoseikkailu samt taggen @aikakausmediakasvatus.

Slutkoll: Hela gruppen ställer sig i en lång rad och tar varandras
händer. Gå runt alla hyllor och se noggrant efter så att ni inte har
lämnat efter er några ledtrådar, såsom böcker eller kläder.
Stort tack för hjälpen!
Barnen kan gärna låna de böcker de har valt till
daghemmet och själva använda låneautomaterna.

