Cruz, Carlos da: Päivä maapallolla – Koulussa
(Karisto 2019)
Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi käydä koulua ihan
eri maassa? Tässä kirjassa pääset tutustumaan esimerkiksi
perulaisen, iranilaisen ja intialaisen koululaisen päivään.
Samalla tutustutaan eri maiden välisiin aikaeroihin.
Kun sinä vasta heräilet uuteen koulupäivään Suomessa,
on kiinalaisilla koululaisilla jo lounasaika.

Supernaisia ja
seikkailijoita

Brooks, Ben: Rohkeiden lasten kirja (Readme.fi 2019)

Tässä kirjassa on tositarinoita rohkeista ihmisistä, jotka
ovat eläneet eri puolilla maapalloa eri aikoina. Yksi näistä
henkilöistä on Leticia Bufoni, joka rakasti jo lapsena
skeittaamista. Hänen isänsä mielestä skeittaaminen kuului
vain pojille. Se ei Leticiaa estänyt, vaan hänestä tuli
kuuluisa skeittari, joka kotimaassaan tunnistetaan
kaikkialla.
Lappalainen, Elina: Ihmeellinen Minna ja suomalaiset
supernaiset (Tammi 2019)

Tositarinoita meiltä ja muualta
3.–4.-luokkalaisille

Pääskysaari, Jenni: Hetki ennen kuin maailma muuttui
(Otava 2019)
Miten lehmät liittyvät rokotteiden kehittämiseen?
Entä miten kahvinhimo ja maailman ensimmäinen
nettikameran kehittely liittyvät toisiinsa? Mitä yhteistä on
ninjasotureilla ja sushimestareilla? Näihin ja muihin
mielenkiintoisiin kysymyksiin vastataan tässä kiehtovassa
kirjassa.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot, 2022

Sisarukset Elli ja Hanna saavat mummoltaan tehtäväksi
tutustua suomalaisiin supernaisiin ja heidän
supervoimiinsa. Aluksi tehtävä tuntuu mahdottomalta:
eihän kukaan suomalainen edes osaa lentää.
Vähitellen tytöt huomaavat, että supervoimia voi olla
monenlaisia. Mikähän mahtaa olla Minna Canthin tai Tove
Janssonin supervoima?

Hardy, Freya: Suuri tiedekirja – Maailmaa mullistaneet
neronleimaukset atomeista tekoälyyn (Into 2021)

Camerini, Valentina: Gretan tarina – Et ole koskaan
liian pieni tekemään suuria asioita (Into 2019)

Kirjassa esitellään 15 tieteellistä mahti-ideaa ja tutustutaan
nerokkaisiin ajattelijoihin niiden takana. Mahti-ideat
liittyvät muun muassa maailmankaikkeuteen, atomeihin,
painovoimaan, bakteereihin ja tietokoneisiin.
Nerokkaista ajattelijoista esitellään esim. Charles Darwin,
Aristoteles, Galileo Galilei ja Albert Einstein.

Gretan tarina kertoo, kuinka tavallinen ruotsalainen nuori
on saanut liikkeelle valtavan määrän ihmisiä toimimaan
ilmastonmuutosta vastaan. Gretan toiminta alkoi
yksinäisestä koululakosta Ruotsin valtiopäivän portailla,
mutta nyt mukana on lukemattomia nuoria ympäri
maailmaa. Gretan tarina on kertomus sitkeydestä,
rohkeudesta ja päättäväisyydestä.

Cruz, Carlos da: Suomalaiset tutkimusmatkailijat
(S&S 2020)

Virtanen, Leena: Ellen! – Taiteilija Ellen Thesleffin
elämä ja villit värit (Teos 2019)

Mitä tutkimusmatkailija tekee? Onko Suomessakin ollut
tutkimusmatkailijoita? Näihin kysymyksiin vastataan
kirjassa Suomalaiset tutkimusmatkailijat.
Valloittavasti kuvitettu ja hauskoja faktoja sisältävä kirja
esittelee mm. Elias Lönnrotin runonkeruumatkat Karjalaan
ja Herman Spöringin seikkailut Tyynellä merellä.

Taiteilija Ellen Thesleffistä kertova kirja kuuluu Suomen
supernaisia -sarjaan, jonka ensimmäisessä osassa esiteltiin
kirjailija Minna Canth. Hienosti kuvitetussa kirjassa
kuvataan, miten Ellenistä tuli taiteilija aikana,
jolloin naisten tie taiteilijaksi ei ollut helppo. Myös Ellenin
taideteokset pääsevät kirjassa esille.

Strømstad, Pia: 10 suurta seikkailijaa (Art House 2019)

Tuomi, Elina: Itsenäisiä naisia – 70 suomalaista
esikuvaa (S&S 2018)

10 suurta seikkailijaa esittelee nimensä mukaisesti
kymmenen hurjapään tositarinan. Miten ihmeessä ihminen
voi päästä lautalla Tyynenmeren yli? Kuinka pääsee
maailman syvimpään luolaan tai onko vuorigorillojen
kanssa mahdollista elää? Kirjassa esitellyt rohkeat ihmiset
todistavat, että melkein mikä vain on mahdollista.

Itsenäisiä naisia esittelee suomalaisnaisten saavutuksia yli
sadan vuoden ajalta. Lyhyissä kuvauksissa pääsevät esiin
niin poliitikot, kirjailijat, taiteilijat, muusikot ja urheilijat.
Inspiroivasta kirjasta löytyy esikuvia kaikenlaisista asioista
kiinnostuneille koululaisille.

Malmi, Mia: Leijonatarinoita erityisille lapsille
(Otava 2020)

Thomas, Isabel: Pieni opas suureen elämään –
Leonardo da Vinci (Etana Editions 2019)

Tiesitkö, että kuuluisa näyttelijä Julia Roberts änkytti
lapsena tai että huippu-uimari Michael Phelps pelkäsi
aluksi vettä? Leijonatarinoita erityisille lapsille esittelee
inspiroivia esikuvia kaikenlaisille lukijoille. Kaikki kirjassa
esiintyvät henkilöt ovat kohdanneet nuorena erityisiä
vaikeuksia tai ennakkoluuloja, mutta menestyneet silti
elämässä.

Pieni opas suureen elämään -sarjan kirjat ovat mukavan
helposti lähestyttäviä ja viihdyttäviä. Kirjasarjassa
esitellään merkittäviä henkilöitä, kuten Charles Darwin,
Marie Curie sekä tässä kirjassa esitelty Leonardo da Vinci.
Runsaasti kuvitetut kirjat johdattavat merkkihenkilöiden
elämään mielenkiintoisten faktojen avulla.

