
'Vinkkaa lempiteostasi – Mitä kaikkea lukeminen oikeastaan nykyään on?’ 
 

 

Kesto: minimi 3 x 45 min  

 

Kokonaisuus, jossa keskustelu, aineistot, teknologia, leikillisyys, pelillisyys, luovuus ja tekemällä oppiminen 

kohtaavat. Tässä syntyvät oppilaiden omat vinkit ja oheisteokset voidaan lisäksi laittaa näytille lähikirjastoon ja 

mahdollisuuksien mukaan jakaa vinkit myös muuhun yhdessä valittuun ympäristöön, esim. QR-koodein tai muulla 

yhdessä hyväksi havaitulla menetelmällä. 

 

Yhdistyy: lukeminen kaikessa moninaisuudessaan, tarinallisuus, pelillisyys, leikillisyys, taide, koulu, kirjasto ja 

hauskuus. Ohessa tulee osallistaminen ja oppiminen. 

 

 

 

              
 

 

 



INTRO: 45 minuuttia 

Alkuun tavataan lähikirjastossa tai luokkahuoneessa ja käydään keskustellen yhdessä oppilaiden ja opettajan 

kanssa läpi se, mitä kaikkea lukeminen nykyään on. Missä kaikissa muodoissa se ilmenee (monilukutaidosta 

medialukutaitoon ja kuvanlukutaitoon – kaikkea tätä tarvitaan vaikkapa peleissä) Ylipäätään käydään läpi sitä mitä 

ja missä kaikkialla nykyään luemme ja missä ja millaista tekstiä ja tarinoita kohtaamme... 

• Lopuksi: Pohdi ja valitse itselle jo entuudestaan mieluisa teos: kirja (genre mikä tahansa, sarjakuvaa 

unohtamatta!) tai jokin muu (peli, leffa, sarja, etc.) 

 

TEHTÄVÄOSUUDET: 

OSIO1: 2 x 45 minuuttia (tuplatunti) 

• Kirjoita Wordilla/OneNotella/tms. oma lyhyt teosvinkkisi (Sisällytä etenkin seuraavia: miksi juuri minä 

pidän tästä, kenelle tätä suosittelisin, lyhyt kuvaus teoksesta)  

• Muovaile vahasta mieliteoksesi inspiroimana jotakin mieliteostasi kuvaavaa. 

• Valokuvaa muovailu lopuksi ministudiossa. Yksinkertainen ministudio rakentuu vaikkapa tuolille A3 koon 

valkoisesta paperista ja maalarinteipistä.                                                                               

• Yhdistä valokuva lopuksi teosvinkkiisi. Jos teos (peli, kirja, sarja tai elokuva) on mahdollista löytää 

ilmaiseksi applikaationa tai lainata kirjastosta, voit tehdä teoksen App Storeen / Google Playhin tai 

kirjastoon vievästä linkistä QR-koodin ja liittää myös sen osaksi vinkkiäsi. 

• Halutessa muovailun voi purkittaa vaikkapa käytettyyn lasipurkkiin, siten, että kansi toimii pohjana, ja 

lasipurkki kupuna. 

 

• JATKOTEHTÄVÄ: Pohtikaa yhdessä luokan kanssa, mihin ympäristöön valmiita vinkkejä kuvineen voisi 

jakaa, jotta muutkin pääsisivät niistä hyötymään. 

OSIO2 (halutessa) voidaan toteuttaa esim. 1 x 45 minuuttia (paikka päätetty + vinkit valokuvineen laminoitu ja 

mahdolliset QR-koodit ennakkoon liitetty) 

• Jaetaan lempiteosvinkit kuvineen, ja mahdollisten QR-koodien kera, yhdessä pohdittuihin paikkoihin ja 

lähiympäristöön muillekin törmättäväksi.  

• Toteutetaan lempiteosvinkeistä ja purkitetuista vahahahmoista/asetelmista lähikirjastoon 

näyttelykokonaisuus.                               

                                                                                                                


