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Tervehdys lukija! 

Kuten teitä ihmisiä, myös 

meitä lukulintuja on 

monenlaisia. Yksi tykkää 

lukea kuvakirjoja, toinen 

sarjakuvia ja kolmas 

tietokirjoja. 

Lähde mukaani 

seikkailulle tarinoiden 

poluille! 
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KADONNEIDEN SUKKIEN MYSTEERI

Auta Leoa ja Liisaa! Katso ympärillesi, löydätkö sinä

kadonneita sukkia?

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Lars Mæhle, Odd Henning Skyllingstad

(kuv.), Eeva-Liisa Nyqvist (käänt.):

Kadonneiden sukkien arvoitus (2018)

Minä uskon, että

sukilla on oma

mysteeripiilonsa.

Onko sinulla joskus

ollut sukkia

hukassa?
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MISSÄ HERRA HAKKARAINEN VOISI

KYLÄILLÄ?

Katsele ympärillesi. Etsi tai rakenna paikkoja, joissa

Herra Hakkarainen voisi kyläillä!

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Mauri Kunnas (kuv.), Katriina Kauppila:

Herra Hakkarainen kyläilee (2018)

Oletko sinä lukenut

kirjoja, joissa

seikkailee unissaan

kävelevä Herra

Hakkarainen?



Rikta dig till läsning! -barnboksorientering

‘ANTEEKSI’ ON TÄRKEÄ SANA

Joskus hyvätkin ystävät riitelevät. Silloin on kuitenkin

hyvä pyytää anteeksi.

Muistele tilannetta, jossa sinä pyysit tai annoit anteeksi.

Miltä sinusta tuntui pyytää anteeksi? Entä miltä tuntui

antaa anteeksi?

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Barry Timms, Raija Rintamäki (käänt.):

Saanko anteeksi? (2020)
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ILTASATUHETKESTÄ HYÖTYVÄT KAIKKI!

Tiesitkö, että yksi parhaista keinoista vaikuttaa lapsen

lukutottumuksiin on ääneen lukeminen? Lisäksi

iltasaturutiini voi olla aikuisen ja lapsen yhteinen

rauhoittumishetki ilman television tai kännykän vilkkuvia

näyttöjä. Siitä hyötyvät molemmat!

Lastenkirjojen laajasta valikoimasta löytyy onneksi

kirjoja, joista molemmat voivat nauttia!

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Timo Parvela, Virpi Talvitie (kuv.):

Keinulauta (2006)

Mikä on sinun

lempi-

iltasatukirjasi?
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”KUN ON YSTÄVIÄ, EI MAAILMASSA OLE

MITÄÄN PELÄTTÄVÄÄ”

Pikku Karhu ja Pikku Tiikeri tapaavat seikkailuissaan

uusia ystäviä, kuten Myssy-Kasperi ja Konni Rummakko.

Millaisia erilaisia ystäviä sinulla on? Mikä on lempileikkisi

ystäviesi kanssa?

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Janosch, Riitta Mäyrälä (käänt.): Suuri
Panamakirja (2004)

Minä tykkään

lukea kirjoja

yhdessä

ystävieni

kanssa!
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MONIEN TARINAMAAILMOJEN AARREAITTA

Voitko kuvitella, että Turun pääkirjaston kokoelmiin

kuuluu yli 200 000 lastenkirjaa, ja kirjastoon ostetaan

vuodessa noin 20 000 uutta lastenkirjaa!

Pohdi, miten monta kirjahyllyä kirjastossa tarvittaisiin, jos

kaikki yli 200 000 lastenkirjaa laitettaisiin esille?

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Tove Appelgren, Salla Savolainen (kuv.),

Tittamari Marttinen (käänt.):

Vesta-Linnea ja kaverit (2019)

Minkä kirjan

sinä olet

viimeksi

lukenut?
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Jiihaa! Rohkea ratsastaja!

“Kohta saa ratsastaa! Hevonen jo odottaa, että saa

kuljettaa tätä tosi rohkeaa pitkin maailmaa.”

Kuvittele itsesi hevostallille. Millaisella hevosella sinä

ratsastaisit? Ratsastatko keinuhevosella, keppihevosella

vai ihan oikealla hevosella? Minkä värinen ratsusi on?

Ratsasta seuraavalle rastille!

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Piia Perkiö, Sanna Pelliccioni (kuv.):

Kiitos! sanoi Leijona – loruja lasten
arjesta (2014)
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AINA ON SYYTÄ JUHLAAN!

Kuvittele, että olet järjestämässä hienoista hienoimmat

puistojuhlat yhdessä Mimmi Lehmän ja Variksen kanssa!

Kerro, kirjoita tai piirrä sitten millaiset puistojuhlat

järjestäisit! Voit myös tehdä rastin lähettyvillä löytyvistä

kävyistä ja kivistä mielikuvituksellisen juhlakattauksen!

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Jujja Wieslander, Sven Nordqvist,

Micaela Favilla, Terhi Leskinen (käänt.):

Mimmi Lehmä ja Varis juhlivat (2016)

Millaiset

juhlat sinä

haluaisit

järjestää?
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SALAINEN TERVEHDYS!

“Gorilla hellii pientä kissanpentua,

norsu paijaa kärsällään lammasta

ja kala tervehtii koiraa työntämällä päänsä vedestä.”

Eri eläimet tervehtivät ystäviään eri tavoin. Keksi

yhteinen salainen tervehdys kaverisi tai perheenjäsenesi

kanssa. Esittele ja opettele sitten salainen

tervehdyksenne!

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Jennifer Holland, Terhi Vartia (käänt.):

Yllättävät ystävykset – 47 kiehtovaa
tarinaa eläinmaailmasta (2014)

Tiesitkö, että

myös lapsille on

paljon erilaisia

tietokirjoja!
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ILO ON IHANA TUNNE!

Mitkä asiat tekevät sinut iloiseksi? Miltä iloisuus tuntuu?

Voitko tuntea iloisuuden kehossasi? Missä iloisuus

tuntuu?

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI

Paula Noronen, Terese Bast (kuv.):

Supermarsun kirja tunteista (2020)

Hyvä kirja

tekee minut

iloiseksi!
Iloisena tunnen

olevani reipas

ja rohkea!
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Kiva, kun lensit kanssamme tarinoiden poluilla! 

Tässä kaikki suunnistusreitillä mukana olleet kirjat. 
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