
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Laipni aicināti pieņemt 
vasaras lasīšanas izaicinājumu!

Informācija
ģimenēm
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Atveriet saviem bērniem iztēles un piedzīvojumu pasauli jūsu 
vietējā bibliotēkā. Pieņemiet šīs vasaras lasīšanas izaicinājumu, 
un mēs gādāsim, lai jūsu bērni kļūtu apsēsti ar grāmatām!

Par vasaras lasīšanas izaicinājumu – BEZ MAKSAS  
jūsu vietējā bibliotēkā
Ikgadējais vasaras lasīšanas izaicinājums notiek bibliotēkās un mudina 4 līdz 
11 gadus vecus bērnus vasaras brīvdienās lasīt savam priekam: citādi pa garo 
brīvlaiku bērniem var zust lasītprasme un pārliecība. Katru gadu ir cits temats. 
Neatkarīgi no tā, vai jūsu bērns ir kaislīgs lasītājs vai tikko sācis lasīt, izaicinājums 
uzkurinās viņa iztēli. 

Pētījumi liecina, ka piedalīšanās bērnam ļauj justies tā, ka viņš tiešām ir kaut ko 
sasniedzis. Daudzi skolotāji atzīst, ka tie bērni, kas atsaukušies izaicinājumam, 
atgriežas skolā kā entuziasma pilni un pārliecināti lasītāji.

Ieskatieties tīmekļa vietnē – konkursi notiek visu cauru gadu, un izmantojiet 
arī lielisko funkciju Book Sorter
www.summerreadingchallenge.org.uk

Laiks ģimenei
Izaicinājums ir lieliska izdevība 
ģimenes lokā dalīties iespaidos par 
grāmatām un tās pārrunāt. Lasiet arī 
paši! Nemokieties ar vainas apziņu, ja 
esat apsēdies palasīt grāmatu vai avīzi 
jebkādā valodā: jūs rādāt labu piemēru 
– bērni jūs atdarinās!  

“Es tagad esmu 

pārliecinātāks, jo izlasīju 

ļoti daudzas grāmatas, 

kuras bija biezākas par 

tām, ko biju izlasījis līdz 

šim. Tagad man tiešām 

patīk lasīt!”
Bērns

Kā tas notiek
Pasākums ir pilnīgi par brīvu: jūsu bērnam tikai jāpierakstās 
bibliotēkā, kur viņam iedos mapīti uzlīmju krāšanai, kur atzīmēt  
savas vasaras lasīšanas izaicinājuma gaitas. Tas nav ne  
mājasdarbs, ne sacensības, bet gan izaicinājums sev pašam – 
uzlīmes un atzinības apliecinājumi saskan ar bērna krāšanas  
tieksmi!

Apmierina visu bērnu vajadzības 
Ja jūsu bērnam ir grūtības ar iespiestām grāmatām vai viņš 
ir vājredzīgs, ir arī citas iespējas: 

Lai iegūtu grāmatas gan līdzdalībai vasaras lasīšanas 
izaicinājumā, gan visa gada garumā, iespējams izmantot 
bezmaksas RNIB Library (tur atrodamas grāmatas      
Braila rakstā, grāmatas īpaši lielā drukā un audio 
grāmatas): bibliotēkā jums palīdzēs atrast vajadzīgo. 

“Tas ir brīnišķīgs veids, kā mudināt bērnus lasīt vasaras brīvlaikā.”Vecāks

Izziniet savu vietējo bibliotēku 
Kamēr jūsu bērni atrodas bibliotēkā, jums 
ir lieliska iespēja atklāt, kas ir pieejams 
pieaugušajiem – sākot no lasītāju klubiņiem 
vai palīdzību ar lasītprasmi un rakstītprasmi 
un beidzot ar amatniecības pulciņiem un 
iespēju bez maksas izmantot datoru – tā ir 
jūsu bibliotēka, tādēļ ļaujiet mums palīdzēt, 
lai jūs no tās gūtu iespējami lielāku labumu! 
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4 līdz 11 gadus veci bērni pierakstās vietējā bibliotēkā. 
Daudzām bibliotēkām ir arī pasākumi jaunākiem bērniem, kas vēl nav sākuši 
skolas gaitas.

Bērni pa vasaru izlasa vismaz 6 pašu izvēlētas bibliotēkas 
grāmatas un sakrāj atzinības. Vienmēr līdzās ir darbinieki un 
brīvprātīgie jaunieši.

Bērni, kas izturējuši izaicinājumu, 
saņem apliecību un/vai medaļu.

Vietnē summerreadingchallenge.org.uk bērni var 
izmantot funkciju Book Sorter, lai dalītos iespaidos 
par izlasīto un iegūtu ieteikumus lasāmvielai.
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