
#vinkkaamo #pohjoinenlukuhaaste

Facebookissa: Pohjoinen lukuhaaste

https: //outi.finna.fi/Content/lukuhaaste

1 . Kirja, joka on julkaistu syntymävuotenani _________________________________________________________

2. Aikanaan sensuroitu kirja ______________________________________________________________________

3. Finlandia-palkittu teos _________________________________________________________________________

4. Kirja, jonka nimessä on kieltolause ______________________________________________________________

5. Kirja, jonka nimessä on vuodenaika, jolloin luen kirjaa ______________________________________________

6. Kirja, jonka valitsin kannen perusteella ___________________________________________________________

7. Kirja unelma-ammatistani ______________________________________________________________________

8. Kirja, josta on tehty elokuva ____________________________________________________________________

9. Kirja, joka sijoittuu Pohjois-Suomeen ____________________________________________________________

1 0. Kirja kirjaili jalta, jolla on samat nimikirjaimet kuin minulla __________________________________________

11 . Alkuperäiskansan (esim. saamelaiset, intiaanit
tai aboriginaalit) jäsenestä tai kulttuurista kertova kirja _______________________________________________

1 2. Kirjan nimi on mielestäni kaunis _______________________________________________________________

1 3. Palkitun kääntäjän kääntämä kirja ______________________________________________________________

1 4. Sarjakuvaromaani ___________________________________________________________________________

1 5. Afrikkalaisen tai aasialaisen kirjaili jan kirjoittama kirja _____________________________________________

1 6. Kirja, jonka nimessä on väri ___________________________________________________________________

1 7. Läheisen suosittelema kirja ___________________________________________________________________

1 8. Kirja, jossa on yli 500 sivua ___________________________________________________________________

1 9. Novellikokoelma _____________________________________________________________________________

20. Näytelmä tai runokirja ________________________________________________________________________

21 . Kiinnostava tietokirja aiheesta, joka on minulle uusi _______________________________________________

22. Kirja, joka on yli 1 00 vuotta vanha ______________________________________________________________

23. Muistelmateos tai elämäkerta __________________________________________________________________

24. Umpimähkään valittu kirja _____________________________________________________________________

25. Kirja, jonka nimessä on vain yksi sana __________________________________________________________

Voit kirjoittaa haasteen perässä olevalle viivalle lukemasi kirjan

nimen ja päivämäärän, jolloin sait kirjan luettua.

Haasteen suorittaja ______________________________________



Lue jokin rivi
vaaka tai pystysuoraan

tai ylänurkasta alanurkkaan.
Tai lue kaikki!

Haasteen suorittaja _________________________________
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