SAGOSTUNDER
PÅ TRARYDS BIBLIOTEK VÅREN 2022
FÖR BARN ca 3-5 ÅR

FREDAG kl 10.00
På sagostunderna läser/berättar vi sagor och
bilderböcker utifrån förutbestämda teman. Ingen föranmälan.
Fredag 11 mars
Fredag 8 april
Fredag 6 maj

Kontakt: Markaryds bibliotek, tel: 0433-721 05; e-post: mbibliotek@markaryd.se
Barnbibliotekarie: Thomas Wiking, tel: 0433-721 06, e-post: thomas.wiking@markaryd.se

Sagostunder
på biblioteken i Markaryds kommun
Genom våra sagostunder vill vi förmedla vår fina sagoskatt och den nya barnlitteraturen till
barn och medföljande vuxna. Vi vill främja intresset för läsning och böcker samt ge en
grundlägga lust för det muntliga berättandet och språklig utveckling. Sagostunderna pågår i cirka
30 minuter. Barnens ålder, 3-5 år, är en fingervisning då föräldrarna har bäst insyn i deras barns
utveckling vilket medför viss flexibilitet vid deltagande. Ingen föranmälan krävs utav
privatpersoner utan drop-in gäller. Förskolor måste föranmäla sig.
Varje år kommer sagostundernas att innefatta:
• ritualer innan och efter sagostunden.
• en berikande variation av folk- och konstsagor samt moderna bilderböcker.
Dessutom vill vi:
• att barnen och de vuxna som följer med ska få en mysig stund.
• att barnen och de vuxna som följer med ska få träffa andra barn och vuxna.
• genom olika teman föra ut sagor och berättelser som vi tror att föräldrar och andra vuxna
älskar alt. glömt bort eller inte känner till.
• vid enstaka tillfällen även lära barnen att lyssna utan att alltid vara beroende av bilden.
• vid enstaka tillfällen försöka använda sång, musik, dockor eller andra attribut för att
berika sagostunden.
Förmedlade sagor och berättelser baseras varje år på ett genomtänkt internationellt urval med
fokus på Sverige. Föräldrar och andra vuxna som följer med barnen informeras av
sagoberättaren om aktuellt tema för att kunna spinna vidare. Sagorna är anpassade till
barngruppens ålder och läses eller berättas med inlevelse.
Språktrappan (språkets ungefärliga utveckling) ur boken Boken om läsning / 2006
3-4 år: Fantasi, rim, ramsor och livet.
> 4 år.
Språket börjar allt mer likna de vuxnas. Säger jag om sig själv. Barnet kan uttrycka
och förstå det mesta som sägs.
5-7 år: Lekfulla bokstäver.
> 5-7 år.
Behärskar både grammatik och ljudsystem. Många barn börjar visa intresse för det
skrivna ordet. Rita bokstäver och skriva sitt namn är roligt.

Vi önskar er alla hjärtligt välkomna! Hör av er om ni har frågor etc.
Sagostundsansvariga på biblioteken i Markaryds kommun:
Barnbibliotekarie Thomas Wiking, thomas.wiking@markaryd.se, 0433-721 06

