
En uppfinning  
för framtiden

i samarbete med

Världen förändras hela tiden. Nya behov uppstår  
och nya uppfinningar behövs. Frågan är vad ni saknar.  
Är det en bädda sängen-robot, en tandborste med  
inbyggd ficklampa eller en telefon som är liten som  
en tändsticksask? Eller är det något helt annat? 
Nu kan du bygga eller rita din egen uppfinning  
och tävla om fina priser.

Tävlingstid: 29 oktober – 23 november
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Bygg eller rita
Bygg en egen uppfinning eller rita en bild på en uppfinning.  
Ta ett kort på ditt bygge eller din teckning och skicka in till  
MiniBladet tillsammans med en rubrik och en beskrivning.

Beskriv din uppfinning
Berätta vad du har byggt eller ritat (och hur du har byggt det). 
Berätta vad din uppfinning kan användas till. 
Berätta hur uppfinningen är tänkt att fungera.  
(Den behöver inte fungera på riktigt.)  
Berätta varför din uppfinning är viktig.

Skriv en rubrik
Skriv en kort rubrik som talar om vad det är eller vad det kan  
användas till. De 24 bästa uppfinningarna publiceras i MiniBladets 
julkalender. De tre bästa inom tävlingsklasserna skola och privat  
får dessutom pris. Du kan både delta hemma och i skolan. Deltar  
du i skolan är det ni som klass som får vinsten, men arbeta gärna 
enskilt eller i par. Klassen kan skicka in flera bidrag.

Detta tittar juryn på:
• Fantasi
• Kreativitet
• Nytta
• Utförande
• Den beskrivande texten.

– Så släpp loss  

fantasin och 

uppfinn!

Gör så här:

EXEMPEL

Den gående  läsplattan

Läs mer på  

www.minibladet.se 

eller på MiniBladet via  

dagstidningarna ovan.
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i samarbete med

Minibladet bjuder tillsammans med ovanstående 
dagstidningar på ett reklamfritt nyhetsmaterial för barn. 
Lokala nyhetssajter ska utvecklas där barnens nyheter  
är lika viktiga som världsnyheterna. 

Med MiniBladet fångas barn i tidig ålder av spännande läsning, 
leds in i nyhetsläsning och blir vana vid att läsa de vuxnas 
nyheter. Samtidigt får de stöd i sin läs- och språkutveckling.

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. Fyra gånger per läsår erbjuder vi 
exempelvis olika tävlingar i samarbete med dagstidningar. 

MiniBladet är främst för barn men även vuxna erbjuds givande 
läsning på föräldra- och skolsidan. Olika experter svarar på 
frågor och varje vecka kör vi exempelvis News of the day  
– med Powerpointmaterial till lärarna.  Anmäl dig till vårt 
nyhetsbrev så får du direkt information om alla våra aktiviteter. 

Jag som startat MiniBladet är en erfaren lärare och  
läromedelsförfattare i svenska som andraspråk.

Bästa hälsningar 

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

Lokala nyheter för unga! 

MiniBladet fungerar på datorn, mobilen och på läsplattan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Om ni vill ha information om våra tävlingar,  
de senaste nyheterna och andra aktiviteter,  
prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Gör så här:

1. Gå in på www.minibladet.se.  
Välj MiniBladetsajt.

2. Gå in på föräldra- och skolsidan. 

3. Anmäl dig i rutan längst upp  
till höger på sidan. 

4. Passa på att även gilla oss  
på Facebook. 


