
Hyvä opettaja!

Lukin Lukupuu on tarkoitettu virikkeeksi luokan käyttöön. Sitä voi
myös tarvittaessa muokata ja toteuttaa omalla yhdessä sovitulla
tavalla luokan kanssa.

Lukupuun kaikki materiaali ja luokkakohtaiset kirjalistat ovat
tulostettavissa kirjaston sivuilta. Luokka voi yhdessä tavoitella
myös Satupuun Satumestarin diplomia, missä kirjoja luetaan
yhdessä ääneen. Satupuusta ohjeita kirjaston sivuilla.

Yleisiä ohjeita Lukupuusta:

• kirjat valitaan kirjalistoilta eri ryhmistä
• myös omia kirjoja voi valita, niistä sovitaan opettajan kanssa
• tavoitteena lukuvuoden aikana on iästä riippuen lukea 6-8 kirjaa
• yksi voi olla äänikirja
• kirjalistoilla on romaanien lisäksi myös tietokirjoja, kuvakirjoja, runoja,

sarjakuvia ja satuja
• luokan kanssa voitte sopia myös esimerkiksi yhteisen ääneen luettavan kirjan
• kirjoja voi lukea koko lukuvuoden
• kun tavoite on täynnä lapselle annetaan lukudiplomi, sen voi tulostaa kirjaston

sivuilta tai pyytää kirjastosta
• lukemista voi jatkaa ja tavoitella Lukuahmatin diplomia

Esimerkkejä siitä kuinka kirjojen lukemista voi
seurata yhdessä luokan kanssa:

• askarrellaan syksyllä puun runko luokan
seinään, jokaisesta luetusta kirjasta
puuhun voi lisätä lehden,  jossa lukijan
etunimi / kirjan nimi

• tästä voi tehdä erilaisia muunnoksia:
esimerkiksi rinnakkaisluokkien lukupuut
vierekkäin koulun käytävään. Yhteinen
lukupuu, jossa joka luokalla oma lehden
väri

• askarrellaan kirjahylly luokan seinään,
jokaisella oppilaalla oma kirjahylly.
Luetusta kirjasta askarrellaan kirjanselkä
omaan kirjahyllyyn

• oppilaille annetaan henkilökohtaiset
lukulistat täytettäväksi

• sovitaan yhteinen tavoite, esimerkiksi 100
kirjaa. Kun tavoite saavutettu pidetään
kirjajuhlat tai keväällä pidetään
lukudiplomijuhlat

Vinkkejä siitä kuinka oppilaat voivat antaa
palautetta lukemastaan kirjasta:

• piirustustehtävät: piirretään kuva kirjan
päähenkilöistä, piirretään kirjalle uusi
kansi, tehdään  kartta kirjan
tapahtumapaikoista, piirretään
päähenkilön koti, juoni sarjakuvana

• askarrellaan postikortti päähenkilölle:
kerrotaan mikä kirjassa oli parasta

• kerrotaan luokalle kirjan paras kohta,
millainen kirjan päähenkilö on

• satukirja: kerrotaan luokalle millainen
satuhahmo on, esimerkiksi mistä
karhuherra Paddington ilmestyi

• luokalle luetaan kirjan paras kohta:
hauska, jännittävä…

• kirja luetaan yhdessä parin kanssa ja siitä
tehdään yhteinen esitelmä luokalle

• lempiruno väreinä: mitkä värit ja minkä
takia?

• kirjoitetaan päiväkirjan sivu yhdestä
luvusta: mitä päähenkilölle tapahtui yhden
luvun aikana? Miten hän kertoisi siitä?

• kirjoitetaan kirje päähenkilölle tai
satuhahmolle: kysymyksiä ja ajatuksi
kirjasta

• luetaan yhdessä kirja ja lähetetään kirje
kirjailijalle

• Okariino.fi sekä sivupiiri.fi sivustoilla voi
kirjoittaa kirja-arvosteluja


