LUKUHÖPERÖ

”Elipä kerran satumaailman laidalla, somassa pienessä kolossaan Lukunalle, joka rakasti satuja ja
kirjoja. Se rakasti iloisia satuja, surullisia kertomuksia, jännittäviä tarinoita, vitsikkäitä runoja,
hauskoja sarjakuvia ja opettavaisia tietokirjoja.
Lukunallen lempipuuhaa oli satujen kuuntelu. Se
tykkäsi myös katsella kirjoja, lukea niitä itse, leikkiä satujen sankareita ja keksiä aivan omia tarinoita, runoja ja lauluja. Lukunalle piti myös kirjojen
tutkimisesta yhdessä ystävien kanssa. Leikkiessään kirjojen tapahtumia tutussa lähimetsässä tai
kotiniityllä, ystävykset kokivat hauskoja hetkiä ja
oppivat monenlaisia asioita kirjojen ihmeellisestä
maailmasta.”
Lukunalle ystävineen haluaa sinunkin nauttivan tarinoiden lumoavasta maailmastaja toivottaa sinut
tervetulleeksi suorittamaan kanssaan Lukuhöperöpassia!

OHJEITA
Lukuhöperö-lukupassi suoritetaan yhdessä muiden eskarilaisten, eskarin
aikuisten ja vanhempien kanssa. Aikuiset lukevat sinulle kirjoja ja sinä saat
nauttia kuuntelusta. Muiden eskarin lasten kanssa saat valita luettavaksi
yhden mielenkiintoisen kirjan jokaisesta kuudesta eri kirjalistasta eli yhteensä kuusi (6) kirjaa. Yksi valituista kirjoista luetaan kirjastoautossa tai
lähikirjastossa ja yhden voi kuunnella äänikirjana.
Eskarissa luettavien kirjojen lisäksi sinun tulee lukea kaksi (2) kirjaa läheisen aikuisen kanssa kotona tai muussa mukavassa paikassa. Vanhempi tai
muu aikuinen valitsee sinulle yhden kirjan jostakin kuudesta kirjalistasta
ja toisen kirjan saat itse valita kirjastosta. Voit valita aivan minkä kirjan
itse haluat.
Jokaisen kirjan lukemisen jälkeen saat tehdä kirja-arvostelun ja muita mukavia tehtäviä. Aikuiset valitsevat kanssasi jokaiseen kirjaan sopivat tehtävät. Tehtyäsi ne, saat merkinnän kirjapassiin. Kun olet kuunnellut kaikki
kahdeksan (8) kirjaa, tehnyt niistä tehtävät ja kerännyt kahdeksan merkintää kirjapassiin, saat kunniakirjan todistukseksi hienosta suorituksesta.
Jos osaat jo lukea, voit suorittaa lisäksi Lukuhöperön Osaan jo lukea! passin. Valitse neljä (4) kirjaa helppolukuisten kirjojen listasta tai muista
Lukuhöperö-kirjalistoista. Lue yksi kirja kerrallaan ja tee siitä aikuisen
kanssa valittu tehtävä. Voit esitellä lukemasi kirjan muulle ryhmälle ja kertoa, miksi se kannattaa lukea. Jokaisen kirjan jälkeen saat merkinnän
Osaan jo lukea! -kirjapassiin. Kun kirjapassi on täynnä, ansaitset Osaan jo
lukea! -kunniakirjan todistukseksi erinomaisesta suorituksesta.

LUKUNALLE YSTÄVINEEN TOIVOTTAA SINULLE
MUIKEITA LUKUHETKIÄ!

KUNNIAKIRJA
______________________________________
on suorittanut Lukuhöperö-passin kuuntelemalla 8 kirjaa
ja tekemällä kirjoihin liittyviä tehtäviä.

___ /___ /______
_______________________________________
Hyväksyjän allekirjoitus

ONNEA!

KUNNIAKIRJA
______________________________________
on suorittanut Lukuhöperö Osaan jo lukea! -passin lukemalla
4 kirjaa ja tekemällä kirjoihin liittyviä tehtäviä.

___ /___ /______
_______________________________________
Hyväksyjän allekirjoitus

ONNEA!

