Pikkuketun lukuseikkailu
Kaarinan kaupunginkirjaston Pikkuketun lukuseikkailun tarkoituksena on
tallettaa lukemiseen liittyvät mukavat hetket ja lapsen ajatukset, joihin voi
palata vielä vuosienkin jälkeen. Yhdessä koettu lukuhetki on arvokas; se on
yhdessäoloa, saman kokemuksen jakamista ja läsnäoloa. Lapselle lukeminen
antaa hyvät eväät koulupolulle ja siihen tarvitaan oikeastaan vain yhteistä
aikaa, ja kirja.
Lukuseikkailuun voi lukea mitä tahansa kirjoja, mutta lukuseikkailu-sivun alta
löytyy kirjaston henkilökunnan suosittelemia kirjoja erilaisista aiheista
erityisesti viskari- ja eskari-ikäisille.

Näin aloitat lukuseikkailun
– Tulosta Kaarinan kirjaston sivuilta kirjalista ja
lukumuistolomake
– Lukekaa lapsen kanssa kuusi yhdessä
valittua kirjaa
– Kirjoita lukumuistolomakkeeseen luetun
kirjan nimi ja mukava muisto, joka liittyi
lukemishetkeen; se voi olla lapsen ajatuksia
kirjasta, jännittävä lukupaikka tai voit vaikka
pyytää lasta piirtämään kuvan kirjan
tapahtumista
– Tulosta lukuseikkailudiplomi kun olette
yhdessä lukeneet kuusi kirjaa, ja viettäkää
yhteinen juhlahetki

Pikkuketun lukuseikkailuun yhdessä luettavia kirjoja
Luetaan ja katsellaan yhdessä
Kuvakirjoja viskareille ja eskareille:
Happo, Kaisa: Piste
Juusola, Mervi: Kuinka minusta tuli rohkea
Kanto, Anneli: Veera Virtanen ja muut viisi villiä Virtasta kirjat
Kirkkopelto, Katri: Molli, Piki
Reittu, Ninka: Messi ja Mysteeri: Kaikki järjestyy ja muut Messi ja Mysteeri-kirjat
Känkkänen, Juhani: Hyvää huomenta, Apo Apponen! ja muut Apo Apponen-kirjat
Korolainen, Tuula: Kissa Killi –kirjat
Laaksonen, Heli: Aapine: aakkossi niil, ko ymmärtävä jo pualest sanast; Ykköne
Nuotio, Eppu: Minä tykkään
Tamminen, Petri: Kun kohtaat avaruusolennon: viisi tärkeää ohjetta

Luen itse ja harjoittelen kirjaimia
Tavukirjoja:
Dale, Katie: Simon keppi ja muut Lukumestari -sarjan kirjat

Helppolukuisia:
Hallava, Anna: 2A:n kamut ja nuttura Hulda
Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja ihme räpylä ja muut lukupalat -sarjan kirjat

Helppolukuisia suuraakkosilla:
Schulmeyer: Aarteenmetsästäjät ja muut Kirjatiikeri -sarjan kirjat

Satuseikkailuja koulun aloituksesta ja vähän muustakin
Bross, Helena: Ekaluokkalaisen kirja lähde mukaan seikkailuun
Kallioniemi, Tuula: Konsta eka A tai Karoliina menee kouluun
Lagergrantz: Onnentyttö Dunne
Förster, Johanna: Asuntolaiva musta possu
Lampela, Hannele: Prinsessa Pikkiriikki
Riddel, Chris: Ada Gootti
Salmi, Veera: Jello ja nolo nokkahuilu
Salmi, Veera: Puluboi- kirjat
Tolonen, Tuutikki: Mörkövahti

Yhteystiedot:

Kaarinan kirjastot
www.kaarina.fi/kirjasto
kirjasto@kaarina.fi

kulttuuri ja kirjastot

Pikkuketun lukuseikkailu

LUKUDIPLOMI

ovat lukeneet kuusi kirjaa ja siten suorittaneet
Pikkuketun lukuseikkailun.
Kaarinan kaupunginkirjasto onnittelee ja myöntää teille
tämän kunniakirjan todistukseksi suorituksesta.

kulttuuri ja kirjastot

Pikkuketun lukuseikkailun muistoja
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