Elever på Spangereid skole har laget en enkel oppskrift på digital bokpresentasjon. Kanskje noe din
skole eller klasse vil prøve?

Digital bokpresentasjon; en oppskrift for å smitte til leseglede!
På Spangereid skole lager alle elevene digitale bokpresentasjoner. Hver klasse har
ansvar for hver sin måned i året, og de digitale bokpresentasjonene publiseres på
skolens månedlige skolesamling.
Digitale bokpresentasjoner kan smitte andre til å lese
bøker!
STEG 1. Lån ei god bok
Finn ei bok du har lyst til å lese, enten på skolen eller
hjemme.

STEG 2. Les boka
Finn en plass der du kan kose deg med boka;
på biblioteket, i klasserommet eller hjemme.
Å lese på senga kan også anbefales!

STEG 3. Skriv en bokomtale
Når du skal skrive en bokomtale er det noen
kriterier du bør huske:
•
litt om forfatter
•
kort og presist om innholdet
•
hva du liker best med boka
•
terningkast med begrunnelse

STEG 4. Øv på å presentere boka
Du kan øve på bokpresentasjonen på mange ulike måter. Du kan øve alene foran et
speil, filme deg selv, få en venn til å filme deg eller du kan presentere boka live for
klassen.

STEG 5. Spill inn bokpresentasjonen
Når du skal spille inn bokpresentasjonen er det
også noen kriterier du bør huske på:
•
blikkontakt – se inn i kamera og ikke ned
på arket hele tiden
•
snakke høyt, tydelig og ikke for fort

STEG 6. Redigering av opptaket
Ved å bruke blue-/greenscreen kan du enkelt
redigere og legge til bilde, bakgrunn og lyd.

STEG 7. Publiser bokpresentasjonen
Da er det på tide å vise
bokpresentasjonen til et publikum; elever
på skolen, lærere, familiemedlemmer. På
Spangereid skole viser vi
bokpresentasjoner på skolesamling for
hele skolen hver måned. I tillegg legges
bokpresentasjonen inn på TV`n i
skolebiblioteket. Bokpresentasjoner
smitter til lesing!

MOTTO: LES BOK BLI KLOK!

