
 
PÄÄKIRJASTO
Lempäälä-talo

Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä
p. 040 133 7391

kirjasto@lempaala.fi
 

SÄÄKSJÄRVEN KIRJASTO
Pitkäahteentie 1, 33880 Lempäälä

p. 040 133 7395 
saakskirjasto@lempaala.fi

 
KULJUN KIRJASTO

Murrontie 1, 37560 Lempäälä
p. 050 383 3241

kuljunkirjasto@lempaala.fi
 

KIRJASTOAUTO WALLE
palvelee Lempäälässä ja Valkeakoskella

Aikataulu: https://kirjastoauto.valkeakoski.fi
p. 040 335 7048

kirjastoauto@valkeakoski.fi
 

KIRJASTOSI VERKOSSA
www.lempaala.fi/kirjasto

FB ja Instagram: @lempikirjasto
PIKI-verkkokirjasto: www.piki.fi

 
 

Tervetuloa kirjastoon!

 

Kirjastosta löydät monipuolisia aineistoja kaiken ikäisille,
mm. kirjoja, musiikkia, elokuvia, pelejä, lehtiä, äänikirjoja,

nuotteja, liikuntavälineitä ja kausikortteja. Lempäälän
kirjastot ovat osa PIKI-kirjastoverkostoa: käytössäsi 

ovat siis kaikki Pirkanmaan kirjastojen aineistot 
samalla kirjastokortilla! 

Kirjastoista löytyy aineistoa monilla eri kielillä. Lisää
lainattavaa löytyy Monikielisestä kirjastosta, jonka
kaukopalvelu toimittaa aineistoa ympäri Suomen. 

Kysy lisätietoa lähikirjastostasi!

Luetaan yhdessä!
LUKUVINKKEJÄ
VAUVALLE JA
TAAPEROLLE

Vauvan ja taaperon kanssa luetaan pieniä
hetkiä kerrallaan: katsellaan kuvia ja ihmetellään
kääntyviä sivuja. Pieni lapsi tutkii kirjaa kaikilla
aisteillaan: aluksi kannattaa valita kestäviä
kartonkisivuisia katselukirjoja.

Vauva kiinnostuu aluksi kirkkaista väreistä ja
selkeistä muodoista. Pian hän alkaa osoitella
kuvia ja kommentoida näkemäänsä
jokeltelemalla. Kun nimeät vauvan osoittamia
kuvia ja juttelet kirjan kuvista, vauvan
sanavarasto kasvaa - jo kauan ennen kuin hän
itse tuottaa puhetta!

Taapero kiinnostuu usein värikkäistä
katselukirjoista, äänitehostekirjoista ja
luukkukirjoista. Pidempiin tarinoihin siirrytään
vähitellen kun lapsi kasvaa ja lukeminen tulee
tutuksi.

Lue lapselle niitä kirjoja, joista hän on
kiinnostunut ja joista itsekin pidät. Usein lapsi
haluaa kuulla saman tarinan uudelleen ja
uudelleen.

Lukurauha on kaiken ikäisille lukijoille tärkeää:
rauhoita lukuhetki ylimääräisiltä häiriöiltä (radio,
puhelin, televisio). Viihtyisä lukupaikka tai luku-
maja houkuttaa lukuhetkiin.

Pitäkää kirjojen kanssa hauskaa! Kirjasta voi   
 lukea vain mieluisimmat palat tai katsella
lempikuvat.

VINKKEJÄ YHTEISIIN LUKUHETKIIN

Lukeminen on mukavaa yhteistä tekemistä!

Tervetuloa Lempäälän kirjastoon!

Leikiten lukijaksi -hanke 2021-2022:
yhteistyössä Lempäälän kunnan

varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus,
kirjasto, perhekeskusverkosto ja neuvola



Pulli & Pertamo: Kukkuluuruu / Kuckeliku
Pulli & Hiltunen: Vauvan kanssa / 
Tillsammans med babyn
Mallius: Pikku tirriäinen
Suvilehto & Hiltunen: Lystileikit vauvan kanssa / 
Lek och skoj med babyn
Kunnas & Röhns: Tiitiäisen runolelu
Pulli & Pertamo: Sylisampo

Kurkista koloihin / Missä olet -sarja 
(mm. Missä olet pikku tiikeri?)
Äkkää ja tökkää -sarja (mm. Missä on pieni hiiri?)
Kurkkaa!-sarja (mm. Maatila; Kulkuneuvot)
Huuko-sarja (mm. Huukon värit; kirjaimet; numerot)
Katso ja tutustu -sarja (Maatilan eläimiä;
Lemmikkieläimiä)
Katsos vain! -peilikirja

Erkintalo: Millainen minä?
Patricelli: Kiukuttaa; Hui, pelottaa!
Lindman: Peppe pillastuu; Peppe tykkää
Karabatzia: Ensimmäinen tunnekirjani

Reid & Slater: Emppu ja kiva päiväkotipäivä
Melling: Huuko menee päiväkotiin
Sundström & Lindman: Tam-Tam menee päiväkotiin
Nilsson Thore: Kolmikko-sarja (mm. Kolmikon hauska
hoitopäivä; Kolmikko luopuu tutista)

Kallio & Nuotio: OHO-sarja (Miten hyvää!; Miten
taitavasti!; Mitä tapahtuu?)
Patricelli: Nukkumaan (ks. myös Riepu; Hius)
Hill: Kauniita unia Puppe!
Lindman: Peppe potalla
Reid & Slater: Emppu ja iso punainen potta
Munro & Gray: Kuka istuu pytyllä?
Patricelli: Hammas
Orso & Bougaeva: Hammashommat
Bensch & Brüggemann: Pikkuhiiri hammaspesulla

PUHEENKEHITYKSEN TUEKSI

TAAPERO TUTKII, OPPII JA OIVALTAA

Lindman: Peppe-sarja
Krogerus & Kallasmaa: Muttinen ja äiti; 
Muttinen ja vaari
Tapola & Pertamo: Oiva-sarja (mm. Oivan pallo)
Eriksson & Moroni: Julia-sarja (mm. Julia hakee
sukkiaan)

TAAPERON ELÄMÄÄ KUVAKIRJOISSA
ARKISIA ASIOITA JA TUTTUJA JUTTUJA

TUNTEITA TUNNISTAMASSALORUTELLAAN SYLITELLEN
Tisell & Johansson: Babblarna-sarja (mm. Ystävien
kotona; sarja tukee äänteiden oppimista)
Kuvasanakirjat, esim. Opitaan 100 sanaa; Lapsen
ensimmäiset sanat; Peppen ensi sanat            

  ...sekä kaikki muutkin lasta kiinnostavat kirjat!

PÄIVÄKODIN ALOITUS

www.piki.fi 
www.lukemo.fi

www.luelapselle.fi/kirjavinkki
Tutustu myös Kirjatin perhelukudiplomiin!

Lisää kirjavinkkejä netissä! 


