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Kunnas, Mauri & Kunnas, Tiina:

☐ Koeramäe Soome ajalugu 

☐ Salapärasuste käsiraamat 
☐ Suvi Koeramäel 
☐ Kõigi aegade kosmoseraamat
☐ Jõuluvana jõulupuhkus
☐ Aarete saar 

Kurenniemi, Marjatta: 

☐ Õnneli ja Anneli maja
☐ Õnneli ja Anneli talv
☐ Õnneli, Anneli ja lastekodulapsed
☐ Õnneli, Anneli ja 

uinutuskell

Mäkelä, Hannu:    
☐ Härra Huu
☐ Härra Huu saab naabri 
☐ Härra Huu kolib ära 

☐ Härra Huu reisimas
☐ Härra Huu teeb aiatööd
☐ Miisa uus pere

Lampela, Hannele:
☐ Printsess Pisitriinu
☐ Printsess Pisitriinu ja karjuv
ebaõiglus

Liukas, Linda:                  
☐ Tere Ruby!
Programmeerimisseiklused 

☐ Tere, Ruby! : teekond arvuti
sisemusse 

Nopola, Sinikka & Nopola, Tiina:          
☐ Heinakübar ja Viltsuss
☐ Heinakübar, Viltsuss ja beebi
☐ Heinakübar, Viltsuss ja vaar
☐ Heinakübar ja Viltsuss vajavad
puhkust
☐ Heinakübar ja Viltsuss jahivad
röövleid
☐ Heinakübar, Viltsuss ja päkapikk
☐ Heinakübar, Viltsuss ja suur Elsa
☐ Risto Räppar ja viimane hoiatus 

☐ Risto Räppar ja kohutav vorst 
☐ Risto Räppar ja Nuudlipea
☐ Risto Räppar ja külmutaja-Elvi 
☐ Risto Räppar ja armetu Nelli 

Onkeli, Kreetta:
☐ Poiss, kes kaotas mälu

Anttila, Juhani ja Perhoniemi, Tuukka:
☐ Popi ja Pisikaru kosmosereis

Ertimo, Laura:
☐ Imelik ilm!

Hai, Magdalena:
☐ Painajapood ja kadunud hambad
☐ Painajapood ja kohutav kõdipulber

Havukainen, Aino  & Toivonen, Sami:
☐ Teedu ja Peedu imelikud masinad  

☐ Teedu ja Peedu imelik uneraamat  
☐ Teedu ja Peedu detektiividena    

☐ Teedu ja Peedu hämmastav
muinasjuturaamat
☐ Teedu ja Peedu raju rongisõit
☐ Teedu ja Peedu, õudne koletis-koletis
ja teised kentsakad lood
 

Huovi, Hannele & Lemmetty, Jukka:
☐ Urbo ja Turbo   

☐ Urbo, Turbo ja Ihvahvaa   

Itkonen, Jukka: 
☐ Mõnus sajuilm

Jansson, Tove: 
☐ Mis juhtus siis?  

☐ Ohtlik jaanipäev 

Jäntti, Riikka:
☐ Väikese hiire jõulud
☐ Väikese hiire talv
☐ Väike hiir sõidab maale
☐ Väikese hiire päev

Kaarla, Riina ja Kaarla, Sami:
☐ Pet Agents: Loomaabi on teel!

Keränen, Mika: 
☐ Varastatud oranž jalgratas  

☐ Peidetud hõbedane aardelaegas  

☐ Vana roosa maja  

☐ Salapärane lillenäppaja  

☐ Professor Must 
☐ Kuldne Lurich
☐ Küttepuuvargad  

☐ Jõmmu
☐ Fantoomrattur
☐ Soome pitsa
☐ Vanemuise väits
☐ Armando
☐ Armando ja ahjulinnud

Raamatute nimekiri
Vali 4 raamatut!

Parvela, Timo:      

☐ Ella ja sõbrad 1: Ella teatris 

☐ Ella ja sõbrad 1: Ella õppekäigul
☐ Ella ja sõbrad 2: Ella ja lõpetaja
☐ Ella ja sõbrad 2: Ella ja Pate
☐ Ella ja sõbrad 2: Ella ja pukari
☐ Ella ja sõbrad 2: Ella ja öökool
☐ Ella ja sõbrad distantsõppel
☐ Ella ja seitse ohmut
☐ Ella ja peavõit
☐ Ella Lapimaal 
☐ Ella ja rokkstaar 
☐ Ella merereisil
☐ Ella : ettevaatust! Lapsed!
☐ Ella ja Eff üks
☐ Ella ja öö rüütlid
☐ Ella ja Samppa vägiteod
☐ Pate päevaraamat
☐ Pate jalgpalliraamat 

Parvela, Timo & Sortland, Bjørn:
☐ Kepler62. Esimene raamat: Kutse 

☐ Kepler62. Teine raamat: Start 
☐ Kepler62. Kolmas raamat: Reis 

☐ Kepler62. Neljas raamat: Pioneerid

Tolonen, Tuutikki:

☐ Agnes ja unenägude võti
☐ Kollivalve

Viherjuuri, Heidi:

☐ Hilja ja rohelise maja suvi

Ajalooline

Seiklus

Klassika

Põnevus

Lihtsam lugemine

Huumor

Sport

Teadus

Luule



Esimese ülesande teeme üheskoos raamatukogus – igaüks saab

meisterdada endale järjehoidja! Raamatukoguhoidja näitab ka seda,

kuidas leida lugemiseks raamatuid.

 

Kuidas alustada

lugemisseiklust?

Seejärel vali eelmisel leheküljel olevast nimekirjast 4 raamatut,

mida sa varem pole lugenud. Pärast iga raamatu läbi lugemist

tee ära üks lugemispassi ülesanne omal valikul. Kui oled läbi

lugenud kõik 4 raamatut ja ära teinud kõik 4 ülesannet, ootab

sind lugemisseikluse läbimise eest maikuu lõpus diplom ning

väike üllatus!



Meeldejääv sündmus

Kirjanik: _______________________________________________________

Teos: _________________________________________________________

Kuupäev ja õpetaja allkiri: __________________________________________

Joonista pilt ühest raamatusündmusest, mis oli sinu

meelest vahva, põnev või huvitav:



Huvitav ese ja tegevuspaik

Kirjanik: _______________________________________________________

Teos: _________________________________________________________

Kuupäev ja õpetaja allkiri: __________________________________________

Vali raamatust üks huvitav ese ja üks tegevuspaik

ning kirjelda mõlemat nelja sõnaga:

Ese: _______________________________________________________

1. ___________________                 2. ____________________

3. ___________________                 4. ____________________

Tegevuspaik: _______________________________________________

1. ___________________                  2. ____________________

3. ___________________                  4. ____________________



Lemmiktegelane

Kirjanik: _______________________________________________________

Teos: _________________________________________________________

Kuupäev ja õpetaja allkiri: __________________________________________

Vali üks raamatutegelane ja joonista temast pilt.

Juurde kirjuta lühike tutvustus:

Tegelase nimi ja kirjeldus: ___________________

_______________________________________

_______________________________________



Kuidas lugu edasi läheb?

Kirjanik: _______________________________________________________

Teos: _________________________________________________________

Kuupäev ja õpetaja allkiri: __________________________________________

Kui saaksid ise otsustada, kuidas lugu edasi läheb,

mis seal siis juhtuks?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________




