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Päivän runko 

Päivää voi alustaa ennakkoon esim. kertomalla lukemisen merkityksestä, lukemiseen liittyvästä 

tutkimustiedosta (yläkoulu), lukemisen vaikutuksista hyvinvointiin. 

Kirjojen lukeminen ymmärrettynä laajasti: luettavat kirjat eivät ole pelkkää kaunokirjallisuutta, vaan 

esim. tietokirjoja, Guinessin ennätyksiä, sarjakuvia, kaverin kirjoittamia satuja, elämäkerrat. 

Lukuhaasteen voi aloittaa esim. kuukausi ennen teemapäivää. 

Erilaiset oppilaat huomioidaan kaikissa päivän osioissa: esim. äänikirja, satuhieronta, eri kielet, 

musiikki, eri tilojen käyttö 

Päivän kesto voi olla esim. kolme tuntia, jaettu valmiiksi osiin niin, että keskittymistä vaativa 

tekeminen vaihtelee toiminnallisemman tekemisen kanssa. 

Kirjailijavieras kertomaan kirjailijan työstä.  

Ääneen lukeminen: isovanhemmat tai vanhemmat lukevat ääneen tai heille luetaan (myös muilla 

kielillä, lapsi. 

 

Tavoitteet 

Ennen teemapäivää oppilas päättää itselleen tavoitteen (esim. tietty sivumäärä, tietty 

minuuttimäärä keskittyvää lukemista tai äänikirjan / ääneen lukemisen kuuntelemista, tietyn kirjan 

lukeminen). Tavoitteita voi asettaa myös luokan kanssa tai koko koulun kanssa. 

Tavoitteissa voi myös miettiä, mikä helpottaa omaa lukemista: tarvitsetko apuvälineitä (esim. 

kuulokkeet, luki-ikkuna), missä paikoissa haluaisit lukea. 

Tarrat tms. palkinnot tavoitteiden saavuttamisesta. Palkintona esim. hauska päivä tai luokkajuhla. 

 

Kirjavinkkaus 

Joko ennen lukupäivää tai sen aikana. Hyödynnä vinkkauksissa Kirjastoreitin vinkkauksia. Ota 

yhteyttä lähikirjastoosi hyvissä ajoin ennen teemapäivää, mielellään vähintään kuukausi ennen. 

 

 

 



 

Työpaja-ideoita: 

Avuksi pajoihin voi pyytää muita aikuisia esim. kaupunginkirjastolta, nuorisotoimesta jne. 

• lue kissalle/koiralle 

• kummitustarinoita kellarissa 

• pelihahmon tekeminen 

• sadun kuunteleminen 

• äänikirja 

• kirjavinkkaukset 

• sarjakuva 

• lastenlehdet 

• urheilutarinoita 

• runo eri kielillä 

• runo 

• tietyn kirjailijan tai kirjan paja 

• fantasiakirja 

• kirjasta tehdyt elokuvat 

• lue pehmolle 

• mielikirjani 

• videopaja (esim. kirjatraileri) 

• lukupiiri 

• piirretään sadusta (esim. kirjan kansi, mainos) 

• kollaasien tai pikku maailmojen/rakennusten tekeminen kirjojen pohjalta luonnossa 

• diasatu 

• pöytäteatteri 

• satuhieronta 

• laululyriikka 

(vinkkejä esim. Pinterestistä) 

 

Seuraavilla sivuilla esimerkkejä Madekosken koulun Koko koulu lukee –päivästä 2019. 

 

 

 

 

 

 

  



KOKO KOULU LUKEE-PÄIVÄ MADEKOSKEN KOULULLA 

       PE 25.1.2019 KLO 8.35 - 12.15 

PÄIVÄN OHJELMA JA AIKATAULU: 

klo 8.35 Kokoontuminen luokissa, kerrataan: muistaahan jokainen omat pajansa 
ja missä ne sijaitsevat? 

klo 8.40 - 9.20
  

1. paja  
 

klo 9.20 - 10.00 2. paja 

klo 10.05 - 10.30 VÄLITUNTI 

klo 10.35 - 11.30 Luokissa ohjelmaa: esim. oman kirjan luentaa itse rakennetuissa 
majoissa taskulampun valossa 

klo 11.30 - 12.15 Luokissa ohjelmaa: esim. kirjallisuusdiplomin tekeminen/ tai muuta 
sovittua 

 

Luokat käyvät syömässä omalla ruokailuvuorollaan tavalliseen tapaan! 

 

  MUKAVAA PÄIVÄÄ!  

   



KOKO KOULU LUKEE –PAJAT pe 25.1 2019 

AIKATAULU: 1. paja klo 8.40-9.20  ja  2. paja klo 9.20-10.00 

Jokainen oppilas valitsee 2 varsinaista pajaa ja niiden lisäksi vielä 2 varapajaa. 

Oppilaiden pajalaput tulee toimittaa Helena-opelle viimeistään ti klo 12.15 mennessä! 

PAJAT JA NIIDEN SISÄLLÖT: 

1. Kummitustarinapaja MARIKA-OPE 3A-LUOKKA 

Luetaan ja kerrotaan kummitustarinoita ja keksitään ryhmissä omat tarinat. 

2. Matti ja Ville seikkailee-paja (tämä paja vain klo 8.40-9.20) MIKKO-OPE 3A-LUOKKA 

3B:n sankaritarinan alku ja kaksi jatkoseikkailua. Näytelmä + 2 oppilaiden kirjoittamaa tarinaa 

3. Lempikirjanipaja SOILE-OPE 4A-LUOKKA 

Tuo oma lempikirjasi mukaan pajaan. Käydään kirjoja läpi mukavalla tavalla ja kerrotaan niistä myös 

muille. 

4. Lukukissa-paja NINA-OPE 4B-LUOKKA 

Pajassa oppilaat lukevat Maija-kissalle vuorotellen ääneen lukukirjaa (max. 15opp./ryhmä). 

5. Satupaja VARPU-OPE 5A-LUOKKA 

Aikuinen lukee satuja. 

6. Äänikirjat-paja JAAKKO-OPE 5B-LUOKKA 

Tutustutaan netistä löytyviin ilmaiseksi kuunneltaviin äänikirjoihin ja kuunnelmiin. Osallistujille 

omat kuulokkeet mukaan (suositus). Äänikirjoja ja kuunnelmia kuunnellaan iPadeilla. 

7. Satupaja TARJA-OPE  6B-LUOKKA 

Kuunnellaan satuja ja piirretään satukuvia. 

8. Sarjakuvapaja JOUNI-OPE 6A-LUOKKA 

Luetaan sarjakuvia + tehdään 4 kuvan lyhyt sarjakuva. Esillä open vanhoja Tarzan ja Mustanaamio 

sarjakuvakirjoja. 

9. Runo ruotsiksi, englanniksi, suomeksi ja kuvaksi- paja RIITTA-OPE KÄYTÄVÄ, ENGL.LUOKAN 

EDESSÄ 

Luetaan runo 3 kielellä ja kuvitetaan yksi. Tutustutaan muutamiin lastenrunokirjoihin. Kielitaito –tai 

sen muute- ei ole este. 

10. Urheilutarinoita paja JUHA-REHTORI KIRJASTO  

Pajassa pääsee kuuntelemaan ja myös itse lukemaan mielenkiintoisia tarinoita urheilun saralta. 

11. Lastenlehti –paja HELENA-OPE  ERITYISOPETUKSEN LUOKKA 

Tutustutaan erilaisiin lasten lehtiin ja tehdään koulun oma lastenlehti, niin että jokainen osallistuja 

tekee lehteen yhden oman sivun. Jos haluat, niin voit tuoda myös oman lehden mukaan! 

12. Pelihahmotyöpaja MINTTU-KIRJASTONHOITAJA ENGLANNIN LUOKKA  

Pelihahmotyöpajassa suunnitellaan oma pelihahmo sekä mietitään, minkälaisessa pelissä hahmo 

seikkailee. 

 

 


