
LUKUPASSI

SINUN NIMESI

KIRJASTON NIMI



LUKUHETKI PÄIVÄSSÄ – LUKUTAITOSI KEHITTYY

• Lukemalla opit uusia sanoja ja asioita
• Lukeminen avaa kurkistusikkunoita uusiin maailmoihin
• Lukeminen lisää mielikuvitustasi
• Samaistumalla kirjan henkilöihin opit myötäelämistä ja myötätuntoa
• Kirjan ääressä opit keskittymään ja rauhoittumaan
• Kirja tuo iloa ja hauskuutta elämääsi

1. Viimeisen kahden vuoden aikana ilmestynyt kuvakirja 
(kirjan nimi):

Kirja luettiin                                                                               kanssa. 

Mikä oli jännittävää? 

2. Lapsen valitsema kuvakirja (kirjan nimi):

Kirja luettiin                                                                               kanssa. 

Mikä oli hauskinta? 

3. Äidin, isän, mummon tai ukin valitsema kirja (kirjan nimi 
ja kuka valitsi kirjan):

Kirja luettiin                                                                               kanssa. 

Mikä oli kummallisin asia kirjassa?

“Olin löytänyt ensimmäisen ystäväni ja 
siis alkanut todella elää.” 

Muumipapan uroteot

“Sellainen henkilö, joka syö pannukakkua 
ja hilloa, ei voi olla kauhean vaarallinen. 

Hänen kanssaan voi puhua.”

Taikurin hattu



4. Lasten tietokirja (kirjan nimi):

Kirja luettiin                                                                               kanssa. 

Uusi asia, jonka opit kirjasta? 

5. Äänikirja tai e-kirja (kirjan nimi):

Kirja luettiin / kuunneltiin                                                          kanssa. 

Kuka oli lempihahmosi kirjassa?

6. Perinteinen satu: Lumikki, Prinsessa Ruusunen, Tuhkimo, 
Sikopaimen tms. (sadun nimi):

Kirja luettiin                                                                               kanssa. 

Kuka oli lempihahmosi kirjassa?

7. Isän, äidin, mummon, ukin tai kaverin suosikkilastenkirja 
(kirjan nimi ja kenen suosikki):

Kirja luettiin                                                                               kanssa. 

Kuka oli lempihahmosi kirjassa?

”Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, 
joka on valmis ottamaan niitä vastaan.”

Muumipappa ja meri

“...minä omistan kaiken mitä näen ja mistä 
pidän. Minä omistan koko maailman.”

Muumipeikko ja pyrstötähti



8. Sinä ja tarinat:

Lempikirjasi?                                                    

Lehmpihahmosi? 

Minkälaisista tarinoista pidät eniten?       

Keksi oma tarina. Kuka sen päähenkilö on? Eläin, ihminen vai joku muu? 
Mistä tarina kertoo? Aarteen etsimisestä, kaverin pelastamisesta pulasta 
vai jostain muusta? (Vapaaehtoinen)

KIRJASTOSSA VOIT

• tutustua hauskoihin ja jännittäviin tarinoihin
• lukea kirjoja ja lehtiä
• lainata kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja pelejä
• etsiä tietoa eri aiheista
• käyttää tietokoneita
• kysyä neuvoa kirjastonhoitajalta

KIRJASTOSSA

• käyttäydyt tavallisesti (ilman ylimääräistä melua)
• kirjat eivät pidä juomista tai ruoasta
• kirja pahoittaa mielensä, jos piirrät siihen
• käytät kirjanmerkkiä, etteivät tarinat pääse pakoon
• muistat ottaa kirjastokortin mukaan, kun tulet lainaamaan (sitten 
kun sinulla on oma kortti)
• saa pitää hauskaa ja olla iloinen!

Lukupassin tekstit: Paula Kaunonen / Nousiaisten pääkirjasto 
sekä Toni Puurtinen / Liedon kirjasto
Lukupassin taitto: Toni Puurtinen / Liedon kirjasto
Kuvitus: Pixabay.com

Lukupassi on tehty Aluehallintoviraston rahoittamassa Lukeva 
Lieto -hankkeessa.




