LÄSFESTENS KONFERENCIERER
Läsfestens konferencierer Tuuli Heinonen och Kalle Halmén ger information, inspiration och hälsningar till alla deltagare.
En digital läsfest i den egna gruppen, klassen, daghemmet eller skolan innebär en utmaning i att förmedla känslan av att andra är med, att
deltagarna är många, att vi på sätt och vis gör det här tillsammans och delar en upplevelse.
Använd gärna dessa korta videon för att med jämna mellanrum påminna dem som du deltar med att vi är många som är en del av
Jippii- jag läser!
1. VÄLKOMNA
https://youtu.be/GZuoCNp1pAA
Se gärna den här videon med din grupp när ni inleder läsfesten. Tex när du presenterar att ni ska delta och vilka program ni kommer att ta
del av, eller om du presenterar programutbudet för gruppen. Som en första kick off. I den här videon presenterar Tuuli och Kalle också var i
Finland alla deltagare finns, de som ingår i På läsande fot-nätverket och i Barks verksamhetsområde. Låt gärna deltagarana kommentera och
ställa frågor och besvara så gott du kan.
Textad version: https://youtu.be/gtPPjKp-Rqo
2. HURDAN LÄSFEST?
https://youtu.be/IZn-DXVIYhk
I den här videon berättar Tuuli och Kalle om hurudan läsfest Jippii - jag läser! är och ger exempel på en programpunkt. Vad betyder det att
dansa en bok?
Videon passar bra att ses genast efter välkomstvideon, eller inför att ni ska delta i Dansa en bok.
Textad version: https://youtu.be/RRp1cLwZb5U
3. ALLA ÄR LÄSARE
https://youtu.be/SpAfzkOWYrs
Alla är läsare. Vi läser alla, men olika saker och på olika sätt. Genom att uttala att alla är läsare, vill vi försöka motverka att någon ser sig som
icke-läsare och därmed ser läsning som något som helt enkelt inte rör den personen, nu eller i framtiden.
I videon berättar Tuuli och Kalle vad allt de läser i sin vardag och hurdana de är som läsare.
Tuuli och Kalle nämner även läsutmaningarna, som ni kan göra under läsfesten.
Efter att ni har sett videon, ge gärna deltagarna utrymme att berätta vad allt de läser i sin vardag och att fundera kring hurdana läsare de är.
Videon kan ses närsomhelst under läsfesten.
Textad version: https://youtu.be/M1bTDmQ71ZA

4. TACK
https://youtu.be/lDJgiBs1sPc
Tack för att ni deltog i läsfesten. Den här videon markerar avslutad läsfest och en önskan om fortsatt läsglädje.
Textad version: https://youtu.be/8jnvflkd-ms
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