Du som är under 16 år:
delta i sommarens läsutmaning
och i utlottningen av biobiljetter!

Punkten som
boken uppfyller
i läsutmaningen

Vi lotta
r ut
över 100
biobilje
tter!

Titel

Författare

BOK 1
BOK 2
BOK 3
BOK 4
BOK 5
BOK 6
BOK 7
BOK 8
BOK 9
BOK 10

Bekanta dig med läsutmaningen på andra sidan
av blanketten. Välj sedan ut böcker på svenska
som uppfyller punkterna. Minst tio (10) punkter
i läsutmaningen ska uppfyllas. En bok kan
uppfylla ﬂera punkter. Fyll i blanketten.
Returnera den senast 31.8.2017 till något av
Helmet-biblioteken (= de allmänna biblioteken i
Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda).
Ett pris består av två (2) biobiljetter. Endast en
ifylld blankett per deltagare. Biobiljetterna
skickas till vinnarna per post i september.
Trevliga lässtunder och lycka till i utlottningen!

Namn
Ålder
Adress
Postnummer och stad
E-post
Tfn
Skola

helmet.fi

Helmets läsutmaning för barn och ungdomar 2017
Bokens huvudperson kan nånting

tycker att bokens namn är
1. Du
vackert

13. du vill lära dig

2. En finländsk klassiker
3. I boken rör man sig i naturen
4. En bok som berättar om

14. I bokens titel finns en känsla

Finlands historia eller som
utspelar sig i Finland

5. Bokens pärm lockar dig att läsa
6.

En bok du valde på basen av
baksidetexten

15. En fantasybok
16. En bok om en tid då
du inte levat

17. Boken har ett egennamn
i sin titel

författare eller
18. Bokens
huvudperson kommer
från en annan kultur än du

7.

En bok där någon har en hobby,
eller en bok som handlar om en
hobby

8.På bokens pärm finns
blått och vitt

9.Bokens titel innehåller
minst fyra ord

10. En bok med bilder
bok där man utreder ett
11. En
brott

12. En bok av en författare vars
böcker du
inte läst
förut

19. I boken finns ett djur
20. En nyhetsbok från år 2017
bok som bibliotekspersonalen
21. En
eller din lärare rekommenderat

22. En bok som kom ut samma år
som du föddes

23. En bok som du kan läsa
på en dag

24. En bok som du läser

tillsammans med en kompis
på den här
25. Hitta
utmaningspunkten
själv!

