KIRJAVINKKEJÄ 1-3-LUOKKALAISILLE
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Vaasan kaupunkikirjaston kirjastopedagogit ovat listanneet nämä kirjat, jotka sopivat 1-3-luokkalaisille.
Tulostakaa kirjojen kuvat ja kuvaukset ja laittakaa ne paikkaan, josta oppilaat voivat nähdä ne, esim. käytävälle, luokkahuoneen oven sisä- ja
ulkopuolelle, vessoihin ja pukuhuoneisiin.

Sijoittakaa tulosteet sellaiseen paikkaan, josta myös aikuiset voivat esimerkiksi vanhempainillan tai muun tilaisuuden yhteydessä nähdä ne ja
hyötyä vinkeistä.

Lukemisen iloa!

Kirjavinkkejä 1-3 luokkalaisille
Kiira Mukka

Päästä irti, Taneli!

Helppolukuinen kirja lukemista harjoittelevalle. Mukaansatempaavassa ja hauskassa
tarinassa tutustutaan Taneliin, joka sinnikkäästi pyrkii löytämään oman urheilulajinsa –
vastoinkäymisistä huolimatta. Kirja on helppolukuinen: sanat on tavutettu, lauserakenteet ovat
yksinkertaisia ja tekstiä on vähän. Humoristinen kuvitus innostaa ja elävöittää lukukokemuksen.
Lukemaan oppimisen lisäksi tarina kehittää tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Helena Bross

Mitähän opettaja sanoo?

Eeli tekee hienosti läksyt matikankirjaan. Mutta seuraavana päivänä repussa odottaa
ikävä yllätys. Keksiikö Omar ratkaisun?
Lämminhenkinen sarja kertoo luokkakavereista Eelistä ja Omarista, jotka asuvat samassa talossa
Aurinkokadulla ja ovat hyviä ystäviä.

Vuokko Hurme

Eläinhoitola Pehmo ja pumpulirutto

Varoitus: Eläinhoitolassa riehuu hirveä tauti!
Eläinhoitola Pehmo ajautuu kaaoksen partaalle, kun potilaat alkavat saada outoja oireita.
Helppolukuinen kirjasarja on täynnä hauskoja käänteitä ja söpöjä pehmoja (sekä rähmää ja
paiseita).

Mila Teräs

Hotelli Hämärä ja ullakon arvoitus

Teo, Tuukka ja Leila huomaavat pihalla taskulamppupiilosta leikkiessään, että Hotelli
Hämärän ullakolla palaa valo, vaikka kukaan ei ole käynyt siellä pitkään aikaan. Sitten
ikkunassa näkyy varjojen liikehdintää, ja yöllä kuuluu outoja ääniä ja askelia. Pelkoja
uhmaten lapset päättävät selvittää ullakon arvoituksen. Kuka kumma ullakolla asustaa ja mihin tarvitaan lelumuseon johtajaa Ritva Hyrrälää?

Zoe Tucker

Rohkea tyttö ja jättiläiset

Gretan kotimetsässä kaikki ei ole hyvin! Jättiläiset ovat rymistelleet metsään, talloneet
kasvit ja kaataneet puut rakentaakseen taloja ja tehtaita. Jäteille ei mikään riitä! Talojen
pitää olla koko ajan vain suurempia ja näyttävämpiä, kaupunkien mahtavampia ja
korkeampia. Tehtaiden piiput tupruttavat harmaita saastepilviä Metsän eläimet ovat
ahdingossa ja pyytävät pelottoman Gretan apua. Mutta miten ihmeessä pieni tyttö voi olla avuksi
näin suuressa ja vakavassa asiassa?
Greta Thunbergin innoittama satu kertoo maapallon pelastamisesta ja siitä, kuinka pienillä teoilla
voi saada aikaan isoja asioita.

Petri Tamminen

Kun kohtaat avaruusolennon

Voisiko sinun pihallesi laskeutua avaruusalus? Esimerkiksi jo huomenna?
Riippuu pihan koosta. Avaruusalus tarvitsee tilaa suunnilleen saman verran kuin
keskikokoinen vesilätäkkö.
Entä mihin kellonaikaan avaruusalus voisi laskeutua?
Avaruusalukset voivat laskeutua jopa puoli kahdeksalta aamulla.
Sehän on ihan pian. Se on niin pian, että sitä kannattaa ajatella heti.

Troll

Mestarietsivä Peppunen

Terävästä päättelykyvystään tunnetun Peppusen tarjoaa kiperiä arvoituksia.
Testaa hoksottimiasi, bongaa peppuja, etsi virheitä ja jännitä, kuinka Peppunen paljastaa
viekkaimmat konnat tavaramerkillään, jättiläismäisellä pierulla!

Barbara Cantini

Mortina

Upeasti kuvitetut Mortina-kirjat ovat juuri sopivan jännittäviä lapsen ensimmäiseksi
kauhukirjaksi.

Timo Parvela

Ella ja kaverit vihdoin kolmannella

Uusi luokka, tutut kaverit!
Ella ja kaverit karistavat kakkosluokan pölyt kannoiltaan, sillä heidät on ylennetty vihdoin ja
viimein kolmannelle luokalle.

Marko Hautala

Lauri Luu ja riivattu lukukoira

Mitä tehdä, kun kiltti lukukoira alkaa raivoisasti repiä kirjoja ja pitää koko kirjastoa kauhun vallassa?
Lauri Luu ei pidä lukemisesta, ei sitten lainkaan. Kun hän ottaa kirjan käsiinsä, kirjaimista tulee
muurahaisia ja päätä alkaa kivistää.

Elias Våhlund

Käsikirja supersankareille

Tämä kirja muuttaa elämäsi
Alisa on vaihtanut koulua, mutta kaikki on muuttunut ihan kamalaksi. Isot pojat kiusaavat
häntä ja ilkkuvat liian isoja korvia. Liisa joutuu pakenemaan koulun jälkeen kirjastoon
melkein joka päivä. Yhtenä päivänä hän löytää hyllystä kirjan, jonka selkä hehkuu punaisena.
Käsikirja supersankareille, kannessa lukee. Kirja tuntuu kutsuvan juuri Alisaa. Ensimmäisellä
sivulla kerrotaan, että tämä kirja muuttaa elämäsi. Kirja lupaa opettaa 101 kykyä, joita treenamalla
tulee supersankariksi. Onko se mahdollista?

Veera Salmi Jello ja nolo nokkahuilu
Lyhyitä lukupaloja alakoululaisen maailmasta. Tarinoita täynnä seikkailua, huumoria ja huikeita
yllätyksiä.
Shaba-daba-duu-daba – ihan mitä hyvänsä voi tapahtua Jellon maailmassa. Kun kouluun ei
millään huvittaisi mennä, sillä siellä pitää soittaa noloa nokkahuilua, kotipihan puu lähtee kouluun
Jellon sijaan. Entä ovatko rotat todella niin ällöttäviä kuin isä väittää – se selviää kun Jello pääsee
tutustumaan rottien kotiin.

