BIBLIOTEKETSTILBUD TIL
ELEVER I 4.-6.KLASSE
BIBLIOTEKSINTRODUKTIONER

Gennem biblioteksintroduktionerne ønsker vi
at gøre eleverne fortrolige med at bruge
biblioteket i skolemæssig sammenhæng og i
fritiden. Vi sætter fokus på fritidslæsning,
læselyst, opgaveproces, informationssøgning
og bibliotekets digitale tilbud til børn.

MAKING
Making-aktiviteterne har til formål at gøre
viden mere forståelig ved, at eleverne
tænker med hænderne.
Making-aktiviteterne understøtter overordnet set
arbejdet med det tværgående tema,
innovation og entreprenørskab, i Fælles Mål,
da eleverne skaber, udvikler, handler,
kommunikerer og samarbejder. At fejle,
gå i stå og komme videre er kernen i alle
making-aktiviteterne.

VIGTIG INFORMATION TIL LÆREREN
Find 2 mulige tirsdage til biblioteksbesøg.
Booking skal ske senest 14 dage før ønsket
besøg. Klasserne kommer i betragtning
efter først til mølle-princippet
Har eleven ikke allerede et lånerkort, skal
forældrene udfylde en samtykkeerklæring,
som findes på bibliotekets hjemmeside,
billundbib.dk/indmeldelse. Det er GRATIS
at få et lånerkort.

BIBLIOTEKSINTRODUKTION 1

MAKING 2. BØRSTEBOTTER

Varighed ½ time
Kort introduktion til brug af biblioteket og
udlevering af lånerkort

Varighed 1 time
Tilbydes i Magion Biblioteket og på Billund
Bibliotek. Ved hjælp af børster og motorer bygger eleverne små robotter. Understøtter både de

BIBLIOTEKSINTRODUKTION 2
Varighed 1 ½ time
Kort introduktion til brug af biblioteket
og udlevering af lånerkort. Derefter præsenteres
eleverne for et udvalg af bøger, der passer til
deres alder

BIBLIOTEKSINTRODUKTION 3
Varighed 1 ½ time
Kort introduktion til brug af biblioteket og
udlevering af lånerkort. Derefter får eleverne
opgaver på Biblo.dk, børnebibliotekernes
fælles hjemmeside for de 8-14 årige

BIBLIOTEKSINTRODUKTION 4
Varighed 2 timer
Eleverne introduceres lidt mere grundigt til
bibliotekets praksis og hjemmeside og får
opgaver i vores bibliotekssystem. Desuden
gennemgår vi relevante hjemmesider i forhold til
projektskrivning og udleverer lånerkort

naturvidenskabelige og de humanistiske fag

MAKING 3. VINDTUNNEL
Varighed 1 time
Tilbydes i MAGION Biblioteket
Eleverne eksperimenterer og bygger med
velkendte materialer, der bliver til svævende
objekter, som afprøves i den store vindtunnel.

Understøtter især de naturvidenskabelige fag

MAKING 4. KUGLEBANEMASKINER
Varighed 1 ½ time
Tilbydes i MAGION Biblioteket
Eleverne bygger unikke kuglebanemaskiner af
velkendte materialer designet til at sende en
rullende glaskugle gennem rør og tragter, over
spor og igennem forskellige former for forhindringer. Understøtter især de naturvidenskabelige fag

MAKING 5. RAKETBYGNING
MAKING 1. NOVEL ENGINEERING
Varighed 1 ½ time
Tilbydes i Magion Biblioteket
Eleverne træder ind i fortællingens univers, og
gennem leg og konstruktion bygger de videre på
historien med udgangspunkt i de udfordringer,
karaktererne i fortællingen møder undervejs.

Understøtter især de humanistiske fag

Varighed 1 ½ time
Tilbydes i MAGION Biblioteket og på Billund
Bibliotek. Eleverne bygger raketter og eksperimenterer med forskellige former for materialer,
der har indflydelse på raketternes egenskaber.
Raketterne sendes derefter ud i rummet ved
hjælp af en brugt brandslukker og en cykelpumpe.

Understøtter især de naturvidenskabelige fag

Læreren indsamler samtykkeerklæringerne og
afleverer dem i papirform på et af bibliotekerne
SENEST en uge før besøget

KONTAKT BØRNEBIBLIOTEKET

Uden et lånerkort er det ikke muligt for eleverne
at låne materialer med hjem

Birte Holm Christensen
Email: bhc@billund.dk
tlf: 72 13 15 07

Kontakt børnebibliotekar Mette Naldahl for
besøg i MAGION Biblioteket
via Email: mdn@billund.dk
Kontakt børnebibliotekar Birte Holm
Christensen for besøg på Billund Bibliotek
via Email: bhc@billund.dk

MENUKORT TIL LÆREREN
Sammen med denne folder finder du et
menukort, hvor du kan afkrydse
1 biblioteksintroduktion og 1 makeraktivitet
og skrive hvilken tirsdag(e), du gerne vil
komme med din klasse.
Menukortet afleveres i Magion Biblioteket eller på
Billund Bibliotek eller sendes til enten Mette eller
Birte via mail.

Vi faciliterer udelukkende den praktiske del af
making-aktiviteten. En evt. teoretisk opfølgning
står læreren selv for.

Mette Naldahl
		Email: mdn@billund.dk
tlf: 72 13 14 82
Rikke Beck Walther
Email: rbw@billund.dk
tlf: 72 13 14 90

			

INDBYDELSE TIL BILLUND KOMMUNES
4.-6. KLASSER
Billund Bibliotekerne indbyder alle Billund
Kommunes 4.-6. klasser til biblioteksintroduktion og
læring gennem leg via forskellige making-aktiviteter

