
i samarbete med

Till dig som är lärare

Bästa hälsningar från 

Lokala nyheter för unga!

VÄND OCH SÄTT UPP I KLASSRUMMET TILL TÄVLINGEN
PSST!

2000 :-
TILL KLASSKASSAN!

VINN

Nya Wermlands-Tidningen och MiniBladet 
bjuder på ett reklamfritt nyhetsmaterial för 
barn. Med MiniBladet fångas barn i tidig 
ålder av spännande läsning, leds in i nyhets-
läsning och blir vana vid att läsa de vuxnas 
nyheter. Samtidigt får de stöd i sin läs- och 
språkutveckling. 

Var med i MiniBladets nyhetstävling 
för skolklasser i din region. Tävlingen 
består av tre delar och pågår i tre 
veckor. Första delen är den 7 till 
den 20 januari.

OBS! Tänk på miljön, det 
räcker att ta ett blad till 
varje klass. 

Talsyntes finns i olika hastigheter och 
nyhetstexterna finns i olika språkliga nivåer 
(lättläst, medelsvår samt vuxenversion). 
MiniBladet vill att barnen ska vara aktiva och 
bjuder ständigt in till läsarmedverkan.Tidningen 
är främst för barn men även vuxna erbjuds 
givande läsning på föräldra- och skolsidan.   

Olika experter svarar på frågor och varje vecka 
kör vi News of the day – veckans fördjupning  

med Powerpointmaterial till lärarna och en 
fördjupningsartikel med samma struktur till 
barnen som repetition. Under skolfliken hittar ni 
också informationsmaterial till vårdnadshavare 
samt medgivandeblankett om ni vill skicka in 
elevtexter. Materialet finns även på lätt svenska.   

Jag som har startat MiniBladet heter Maria 
McShane och är en erfaren lärare och 
läromedelsförfattare i svenska som 
andraspråk.  

Maria McShane
Läs och Lär McShane Education AB 
maria@laslar.se
073 69 77 036



Läs mer på

nwt.se/minibladet

i samarbete med

Vem är den hemlige gästen?

Gör så här: ?
TILL KLASSKASSAN!

VINN

2000 :-

DEL 1

DEL 2

DEL 3

4. Skriv in ledtrådarna nedan. Spara 
orden till deltävling 3. 

2. Vid varje rätt svar finns en bokstav. 
Skriv bokstaven på linjen i rutan här 
nedanför.

1. Gå in på nwt.se/minibladet. 
Läs texterna och svara på frågorna 
i frågesporten.

Pris:

Tävlingsdel 1 : 7-20 januari
Tävlingsdel 2 : 21-27 januari
Tävlingsdel 3 med utslagsfråga: 28 januari -  3 februari
Vinstbesked den 11 februari

3. Bokstäverna bildar ett ord som ger 
en ledtråd om vem den hemliga  
personen är.

2000 kronor till vinnande klass, samt ett diplom.
Nya Wermlands-Tidningen delar ut priset. 

MiniBladets nyhetstävling har tre delar. 
Under varje deltävling får ni fram en ledtråd. 
Ledtrådarna ska hjälpa er att i tävlingens sista 
del kunna avslöja vem den hemliga gästen är! 

Tävlingstider:


