Äntligen ett nyhetsmaterial för barn – MiniBladet.se!
MiniBladet.se är en gratissida för barn (3-12 år) som tidigt ska locka barn
till läsning och leda dem in i nyhetsläsning med mål att barn får en vana
att läsa de ”vuxnas” nyheter, successivt utvecklar sin omvärldskunskap
och samtidigt stödjs i sin läs- och språkutveckling. Texterna finns i olika
språkliga nivåer med talsyntes. MiniBladet består av en pappersdel
webbplats, som kan användas både på mobiler, läsplattor och datorer.
MiniBladet har en ökande svårighetsgrad och barnen får stöd att komma vidare till nästa
nivå. MiniBladet samarbetar med dagstidningar. Målet är att tidningen ska finnas tillgänglig
i stora delar av landet i samarbete med dagstidningar, där varje region har sin egen
webbsida med lokala nyheter till sina unga läsare.
MiniBladet är främst för barnen men även vuxna erbjuds givande läsning på föräldrasidan. Målet
är även att nå nyanlända utrikesfödda föräldrar. MiniBladet vill vara en länk mellan barn,
föräldrar, skolor och dagstidningar m fl. Hoppas att ni vill använda och skapa läsvanor med
MiniBladet i er undervisning. Tipsa gärna även föräldrar och berätta hur ni kommer att arbeta
med MiniBladet.
Läsarmedverkan
På MiniBladet vill vi att barnen ska vara aktiva och det finns många möjligheter till
läsarmedverkan. (Läs mer på nästa sida om MiniBladets webbingångar.)
För lärare finns det olika sätt att hantera barnens producerade material. Man kan arbeta
med MiniBladets skrivuppgifter i skolan, enskilt eller i grupp. Vill man uppmuntra barn att
skicka in texter kan man låta dem skicka in färdiga texter i samråd med sina föräldrar
hemma, eller få en påskrift av vårdnadshavaren att hen godkänner att materialet skickas in.
Vill man skicka in texter som skrivits i skolan finns här ett förslag på medgivandeblankett
samt ett informationsblad till föräldrarna. Blanketten finns även på lätt svenska.
Till föräldrar/ vårdnadshavare
Till föräldrar/ vårdnadshavare På lätt svenska

Välkomna till www.minibladet.se!

Gilla oss även på facebook: www.facebook.com/MiniBladet.se
MiniBladets grundare:
Maria McShane är en lärare, och läromedelsförfattare, som brinner för läs- och
språkutvecklingsfrågor. Marias huvudämne är svenska som andraspråk och hon har 25 års
pedagogisk erfarenhet att arbeta med ungdomar och vuxna.
Maria har sammanställt en redaktion som vill arbeta för att barnen ska få ett eget
nyhetsmaterial – MiniBladet. Läs mer i bifogad artikel. Artikel om MiniBladet

MiniBladets webbingångar:
Bildserie
MiniBladet vill skapa en läsvana tidigt och
för de minsta finns en bildserie med
talsyntes och med tillhörande och
utvecklande övningar. Bildserierna är
barnens egna berättelser som blir
tecknade. Här finns möjligheter för barn i
olika åldersgrupper att skapa berättelser.
Kändis
Barn lär sig läsa i olika åldrar och kändisar
kan locka barn i olika åldersgrupper till
läsning med tillhörande kluriga uppgifter.
Svara på samma fråga som kändisen och
bli utvald till Veckans läsare.
Veckans fråga
Här få barnen möjlighet att lyfta fram frågor som de vill diskutera och få reda på hur
tidningens läsare resonerar. Lisbeth Bern, förstelärare i Svedala kommun, ser stora
möjligheter med läsarmedverkan i Veckans fråga. Läs mer i Förstelärare bloggar.
Nyheter
Här finns nyheter anpassade för barn på tre språkliga nivåer: lättläst, mellannivå samt
vuxenversion. Läsaren hittar själv lämplig nivå. Är man redo för nästa steg i sin läsutveckling
har man fått en förförståelse och kan gå vidare till nästa språkliga nivå.
Genom att ha lättlästa versioner gör det även möjligt för barn och föräldrar eller andra
vuxna att läsa samma nyhet och ha en utgångspunkt för samtal. MiniBladet ger varje vecka
ut minst en nyhet med diskussionsfrågor som både finns i pappersbilagan och på webben.
Det finns även veckans frågesport, artiklar med rebus och boktips från Barnens bibliotek.
Skriva
Under fliken Skriva finns en skrivuppgift som uppmuntrar barnen att dela med sig av sina
tankar och bli publicerade på MiniBladet.se.
Föräldrar och skola
Här erbjuds vuxna intressant läsning om barns välmående och utveckling, bl a av
MiniBladets experter, t ex ger Malmö stadsbibliotek boktips, Elsa Dunkels från Umeå
universitet ger vuxna råd om barns internetanvändning. Under skolfliken hittar ni material
till lärare. Varje vecka kör vi t ex News of the day – veckans fördjupning med
Powerpointmaterial till lärarna och en fördjupningsartikel med samma struktur till barnen
som repetition. Denna sida vill vi utveckla i samarbete med er och vi vill gärna ha era
förslag. Använder du MiniBladet i undervisningen? Skriv gärna.
Vill ni veta mer, kontakta:
Maria McShane
Tel: 073 69 77 036

maria@laslar.se
Läs och Lär AB

