
2act - Barnsligt kul
Välkommen in i en värld av roliga uppdrag 
och utmaningar. Med hjälp av ”2act Barnsligt 
kul” får du chans att utmana dig själv och dina 
kompisar på många olika sätt. Att göra en egen 
skattkarta och hitta skatten, läs ut en hel bok, lek 
i alla lekparker i ditt område, var detektiv för en 
dag eller få ett vilddjur att äta ur din hand. Hur du 
löser uppdragen är din och dina kompisars sak. Vi 
räknar med att ni får många glada stunder ihop! 

Betäll ditt ex via www.2act.se/butik 
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Varje bok är indelad i fyra kapitel kryddade med lärorika fakta

2act-böckerna är uppdelade i fyra delar
1. Förverkliga – Roliga uppdrag
2. Drömmar & visioner – Frågor att reflektera över
3. Skapa själv – Hitta på egna uppdrag
4. Skriv själv– Egna tankar & reflektioner

I kapitel 1 har vi föreslagit en rad olika uppdrag för dig att utföra. Antingen ensam eller tillsammans med någon 
annan. Utmanande äventyr, vidgade vyer och nya livserfarenheter för dig. I kapitel 2 får du möjlighet att reflektera 
och fokusera på dina drömmar och visioner. I kapitel 3 har du möjlighet att hitta på egna uppdrag som du vill 
uppleca och i kapitel 4 finns det plats för egna reflektioner och tankar angående den här boken och de upplevelser 

du fått genom den.  
fakta: mjukband, liggande a5, ca 124 sidor.

“När du leker går du in i en fantasivärld som 
är annorlunda från det vanliga livet, och vissa 

lekar handlar om att tävla - även om det är 
själva leken och det roliga som är viktigast. När 
leken är som bäst ger den både spänning och 
skratt samtidigt som man lär sig något nytt!”

“Barn är en tredjedel av vår befolkning 
och hela våra framtid”  

- Promotion of Child Health

Ät så mycket 

glass du 
bara orkar

Vem är den snällaste personen som 
du har mött? 


