
Lukupuu
Teemaheimo 2.

h q

Koko perheen 
lukuretki

Lukutyylittelyä
yhdessä ja erikseen

Yhteistyö on 
lukuvoimaa

Runsas lukukattaus, 
siitä syntyy lukurakkaus b

• vanhempainillat/toiminnalliset tärkeän ihmisen “illat” lukuteeman ympärille
• huoltajat pitää saada mukaan, kun pienistä lapsista kyse
• iltasatukirjojen lainahylly/laatikko huoltajille 
• kirjavinkkausta vanhempainiltaan tai ekaluokkalaisten tutustumispäivään
• kirjan lukeminen osaksi jokapäiväistä toimintaa - aina tiettyyn aikaan
• yhteinen 10 min lukuhetki vanhemman kanssa päivittäin

• yhteistyö kirjaston kanssa - suunnitelmallisuus
• kirjapaketteja kirjastolta luokkiin (vaikka teemalla 
    salapoliisi, seikkailu...)
• koko koulu lukee samaan aikaan
• parilukeminen
• lukupiirien toteutus yhteistyössä kirjaston kanssa
• tunnettuja paikallisia urheilijoita/taiteilijoita lukemaan lapsille
• kirjailijavieraat (esim. Lukukeskus)
• “julkkis” esittelee oman lempikirjansa
• vertaisvinkkaus ja kummioppilastoiminta

• opettajien vesoon kirjavinkkausta
• kirjavinkkaus isommilta oppilailta pienemmille
• oman tasoista luettavaa
• luokkaan oma kirjasto
• käytävän vitriiniin aihepiirien mukainen kirjanäyttely
• hiljaisen kirjan tutkiminen opettajan kanssa
• karhukirjeitä Karvoselle kuunneltuna
• samaistuttavat kirjat
• lukuvartti: lue mitä vain valitsemassasi paikassa
• vaihtoehtoja
• tietokirjan lukeminen

• satujen ääneen lukeminen oppilaille (myös yläkoulussa)
• runo päivässä (ope lukee)
• lukumummot, -vaarit, -koirat
• monilukutaito
• omien tarinoiden lukeminen toisille
• lukuviikko, jolloin jokainen voi tuoda oman tyynyn/viltin. 
    Rakennetaan majoja ja luetaan niissä
• laadukkaat oppimateriaalit: halpa ei aina ole hyvää! 

Tarinoista toimintaan
• lorut, runot, sadutus
• äänisadut
• lukubingo
• draaman keinot, näytelmät/nukketeatterit/animaatiot
• sadut osaksi leikkejä
• kirjat projektioppimisen pohjalla (lasten valinta)
• lukukuvat käyttöön
• kirjojen käsittelyä eri taiteiden/taidemuotojen kautta: 
   muotoilua, draamaa, äänimaisemaa...
• paljon ääneen lukemista: aikuinen myös lukee, 
    ei vain lapset - kuuntelemisen taito
• luokkien väliset lukukilpailut
• lukuläksyjen rinnalla kuunteluläksyjä
• lukukuvan värittäminen - näkyväksi tehtävä lukuläksy
• lukuvartti: lukuasennon/-paikan/-tavan vaihdot
• videovinkin teko kaverin kanssa (kirjatrailerit)
• pukeutumisteemapäiviä kirjallisuudesta
• luokan yhteinen lukuhaaste: luetut kirjat 
    muodostavat lukutoukan jne.

Monenlaiset oppijat

• sanavaraston laajentaminen kaunokirjallisuutta 
    (tuetusti) lukemalla. Oppiminen tapahtuu 
    mukavalla tavalla ja kuin “huomamatta”.

    Esimerkkitapaus:
    -oppilas merkkaa tekstistä sanoja, joita ei ymmärrä.
    Selitetään sanoja yhdessä ryhmässä. 
    -oppilas valitsee yhden novellin henkilön ja kirjoittaa
    tälle kolme kysymystä.
    -”kuuma tuoli”: yksi oppilas vuorollaan istuu tuoliin
    ja on yksi novellin henkilöistä. Kysytään henkilöltä 
    kysymyksiä. Tässä harjoitellaan tekstiin eläytymistä
    ja opitaan toisilta tarinan sisällöstä.
    -Lukuklaani-tehtävä: kirjoita tai piirrä jokin novellin
    tapahtuma. Esitellään dokumenttikameralla oma piirros
    ja selitetään omin sanoin. 

• ääneen lukeminen ja tarinoiden kuuntelemisen 
    opettaminen
• omankieliset lukupiirit
• luetusta keskusteleminen
• Lukulumo-sovellus !!!
• Reading to learn -menetelmä
• kilpailuhenkinen lukeminen: arvonta; luettu kirja on 
    arpalipuke, voittajalle jokin pieni palkinto

Toiminnallisuus
ja menetelmät 

• on tärkeää tutustuttaa oppilaita lukemiseen 
    erilaisten helppolukuisten ja lyhyiden novellien avulla 
    ja löytää mielekästä luettavaa
• jokaisen oppilaan kanssa sovitaan, kuinka paljon 
    hän lukee kirjasta lukutaito huomioiden
• omantasoista lukemista
• omankielistä kirjallisuutta
• liitetään kirjallisuus historiaan tai verrataan elokuviin
• keskustellaan kirjoista tasavertaisina
• opettajien kesken kerätään linkki-/vinkkilistaa luokassa
    ja oppilailla hyvän vastaanoton saaneista kirjoista

Motivointi 

Lukeva ympäristö
• kiireettömyys, pysähtyminen lukemisen äärelle
• tekstin sisällön tulee kiinnostaa lukijaa
• lukevien vanhempien esimerkki voi herättää
    innostuksen
• yhdessä perheenjäsenen kanssa säännöllinen
    lukeminen
• oppilaan oma äidinkieli näkyy koulun tiloissa
• oppilaita ei kielletä puhumasta omaa äidinkieltään

Monenlaisten oppijoiden lukutaidon ja 
-ilon tukemisen keinot
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