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Lasten kirjastohaaste 2018
Seinäjoen kaupunginkirjaston Lasten kirjastohaaste 2018
houkuttelee lukemaan ja käyttämään kirjastoa monipuolisesti.
Haasteen kirjat voit lukea itse tai kuunnella, kun sinulle luetaan. Voit myös kuunnella tarinat
äänikirjoina. Perheet, päiväkotiryhmät, koululuokat ym. voivat suorittaa haasteen yhdessä.
Valitse seuraavista 40 vaihtoehdosta 30 itsellesi sopivaa. Saman kirjan voi laittaa useaankin
kohtaan, mikä keventää urakkaa.
1.
2.
3.
4.

Lue kirja, joka saa sinut hyvälle tuulelle_____________________________________
Lue syntymävuotenasi julkaistu teos_______________________________________
Lue kirja, josta on tehty elokuva___________________________________________
Lue kirja, jonka vanhempasi on lukenut lapsena tai nuorena ____________________
____________________________________________________________________
5. Lainaa peli tai pelaa kirjastossa___________________________________________
6. Lue runokirja__________________________________________________________
7. Lue mielikuvitusmaailmaan sijoittuva kirja__________________________________
8. Lue ennen syntymääsi julkaistu teos_______________________________________
9. Lue historiasta kertova teos______________________________________________
10. Lainaa ja katso elokuva tai käy kirjaston elokuvaillassa ________________________
____________________________________________________________________
11. Lue kirja aiheesta, joka ei ole sinulle tuttu___________________________________
12. Lue sarjakuva_________________________________________________________
13. Lue kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja ______________________________
____________________________________________________________________
14. Lue kirja jossa liikutaan vesillä____________________________________________
15. Lue kirja, jonka valitsit kannen perusteella__________________________________
____________________________________________________________________
16. Lue kirja, jossa seikkaillaan avaruudessa____________________________________
____________________________________________________________________
17. Lue kirja, jossa on eläimiä_______________________________________________
18. Lue kirja, jossa matkustetaan_____________________________________________
19. Lue Finlandia Junior -palkittu kirja_________________________________________
20. Tutustu näyttelyyn kirjastossa____________________________________________
21. Lue kirja, jota suosittelisit ystävällesi_______________________________________
22. Lue kirja, jossa on talvi__________________________________________________
23. Lue kirja, jossa herkutellaan______________________________________________

24. Lue kirja, jossa haluaisit itse olla mukana ___________________________________
____________________________________________________________________
25. Osallistu johonkin kirjaston tapahtumaan___________________________________
26. Lue kirja, jossa luetaan kirjoja____________________________________________
27. Lue kirja, jossa rikoksia ratkaisee joku muu kuin poliisi_________________________
____________________________________________________________________
28. Lainaa ja kuuntele lastenmusiikkia_________________________________________
29. Lue kirja, jonka löysit palautushyllystä______________________________________
30. Lue kirja, jossa käydään koulua___________________________________________
31. Käy jossain muussa kuin omassa kirjastossasi tai kirjastoautossa_________________
____________________________________________________________________
32. Lue kirja, jossa kerrotaan sisaruksista______________________________________
____________________________________________________________________
33. Lue kirja, jossa paha saa palkkansa________________________________________
34. Lue kirja, jossa urheillaan________________________________________________
35. Lue kirja, jossa juhlitaan_________________________________________________
36. Lue kirja, jonka kannessa on rakennus _____________________________________
37. Lainaa ja lue lehti kirjaston lastenosastolta__________________________________
38. Lue tai kuuntele kirja kirjaston e-kirjapalvelusta______________________________
____________________________________________________________________
39. Lue kirja, jossa päähenkilö on yhtä vanha kuin sinä___________________________
____________________________________________________________________
40. Lue kirja, jossa tapahtuu jotain surullista___________________________________

Palauta tämä lomake halutessasi 7.1.2019 mennessä Seinäjoen kirjaston
toimipisteeseen tai kirjastoautoon. Siten osallistut kirjapalkintojen arvontaan.
osallistujan nimi________________________________________________________
puhelinnumero_________________________________________________________
sähköpostiosoite________________________________________________________

