
Læs 2 timer på sofaen i 
weekenden

Lyt til en bog mens du 
går tur

Læs højt sammen mens I 
skiftes til at læse en linje 
hver

Få din far til at fortælle 
historier fra da han var 
barn

Sæt T foran alle ord 
i siger, mens I spiser 
aftensmad

Læs en bog, der har 
jeres yndlingsfarve på 
forsiden

Læs mens I har fødderne 

i vand

Skriv en historie og læs 

den højt for familien

Få din far eller mor til at 
læse en godnathistorie

Læs i et telt eller en 
hule, som I selv bygger

Læs på køkkenbordet 
mens der smøres mad-
pakker

Læs højt mens din far el-
ler mor lægger vasketøj 
sammen

Dans handlingen i en 
bog

Tæl hvor mange bøger I 
har i jeres hjem

Syng  ABC sangen imens 

du hopper

Læs under dynen mens 
det regner

Læs på toilettet

Læs i mørket med en 
lommelygte

Læs i sengen om morge-
nen inden i står op.

Læs i sportstøj

Læs 3. linje på s. 8 fra en 
bog mens du står på et 
ben

Hvisk en bog højt

Tag en tur på biblioteket 
og lån bøger

Læs mens I gynger

Læs i bilen

Tegn noget fra din 
favoritbog med kridt på 
vejen eller fortovet

Læs for familien mens de 
laver gymnastik

Læs en opskrift og lav 
mad sammen

Læs en bog om en kendt 
sportsperson

Læs mens I står på 

hovedet

Familiebingo
Klar alle 30 udfordringer eller saml mindst 100 point. Se pointavlen på bagsiden af arket.

Udfordringen starter d. 1. september, når I vågner og slutter d. 30. spetember, når I falder i søvn.



Pointtavle
Hvor mange GRØNNE (2 point) har I samlet?  __________   x2 = __________

Hvor mange LILLA (5 point) har I samlet?   __________   x2 = __________

Hvor mange ORANGE (10 point) har I samlet?  __________   x2 = __________

       _________              I alt = __________

Familiebingo er for alle i familien - også for de, der endnu ikke 
har lært at læse. Klar alle 30 udfordringer eller saml mindst 100 
point.  Udfordringen varer fra d. 1. - 30. spetember 2021. 
Aflever det udfyldte ark på et af Norddjurs Biblioteker og deltag 
i lodtrækningen om en familiepræmie. Sidste frist for aflevering 
er d. 4. oktober. 

Vores familie
Vi er en familie på...

2   3   4   5   6   eller mere

Vi er...
1-2 år   3-6 år   7-10 år   11-13 år   14-16 år   18-30 år   30-40 år   40-50 år   50+ år

Vores families efternavn er ______________________________________________

Hvis vi vinder kan vi kontaktes på _________________________________________

Hvis vi vinder må vores efternavn gerne offentliggøres på bibliotekets facebook mm.

Ja           Nej


