
Läs en bok med
ordet "bok" i

titeln

Lyssna på ett
podcast-avsnitt

Läs på stranden Lyssna på en
ljudbok

Läs en novell Ha en picknick Spela ett spel Läs en klassiker

Se en film som
är baserad på

en bok

Läs en e-bok Läs en feelgood
roman

Läs en
dagstidning

eller tidskrift

Studera ett
språk

Läs en bok som
har blommor på

pärmen

Läs en faktabok
om ett för dig

tidigare obekant
tema 

Gör egen glass

Ja, jag vill delta i utlottningen

Namn:

Telefonnummer / e-mail adress:

Sommarbingo
Vuxnas

Se baksidan för tips och förslag!

Rita ett kryss för varje sommarutmaning du utfört! När du har avklarat fyra
utmaningar lodrätt, vågrätt eller diagonalt, kan du delta i utlottningen av en kass
fylld med sommardelikatesser. Lämna in den ifyllda blanketten till ett av Lovisas
bibliotek senast den 31.8.2022 och du är med i utlottningen!



Du kan reservera och låna olika bordsspel och konsolspel från biblioteket. Det finns
ibland också färdigt installerade spel på datorn (exempelvis Patiens och
Minsvepare) och gratis nätspel som du kan få tillgång till t.ex. genom att söka på
orden PacMan eller Snake i Google-sökmotorn.

Ha en skön
sommar!

E-material

Lyssna på podcasts

Sök på pärmbild

Spel

Tips och förslag
Du får tillgång till bibliotekets e-tjänster (böcker, ljudböcker, filmer, tidningar)
genom att logga in i tjänsten med ditt bibliotekskortsnummer och PIN-kod. Du kan
få en PIN-kod vid bibliotekets lånedisk. Gå in på följande adress för att läsa mer om
bibliotekets e-tjänster: https://helle.finna.fi/Content/e-aineisto?lng=sv

Gratis podcasts hittar du bland annat på Yle Arenan, som du når på adressen:
https://arenan.yle.fi/audio.

Du kan söka på pärmbild på adressen: https://www.kirjasampo.fi/fi/coversearch.
Observera att sökningen måste göras på finska, men resultaten inkluderar också
svenskspråkiga böcker. Skriv ordet du vill söka på i sökrutan, t.ex. "kukat", och du får
fram bokpärmar med bilder på sökordet.

Noveller
Noveller och novellsamlingar hittas i samma hylla som romaner. Man känner igen
noveller och novellsamlingar genom symbolen nedan på bokryggen.


