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Karkkilan kaupunginkirjaston palvelut yläkoulun
äidinkielen ja kirjallisuuden ryhmille 2020-2021
Jos koulun omat koronajärjestelyt sallivat, kirjaston puolesta ryhmät ovat tervetulleita
kirjastoon sekä lainaamaan että ohjatuille käynneille, kunhan kaikki huolehtivat käsi- ja
yskimishygieniasta sekä turvaväleistä henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin nähden.

Karkkilan Elämyspolku kutsuu kaikki seiskat ja ysit kirjastoon:
7. luokkien tiedonhakusuunnistus kirjastossa olisi hyvä järjestää alkusyksystä (mieluiten
syyskuussa), jotta kaikille tulisi heti tutuksi sekä verkkokirjasto että kirjaston hyllyjärjestys. Opastuksen
ja suunnistuksen kesto on kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia. Käytössä on kirjaston hyvin
desinfioidut iPadit. J

9. luokkien kirjavinkkaukset järjestetään päättötyöprojektin vaatiman aikataulun mukaan.
Sovitaan vinkkauksen ajankohdasta ja kunkin ryhmän tarpeista noin kuukautta ennen tarvittua
vinkkausta. Vinkkauksen kesto on 30-40 minuuttia. Kaksoistunti antaa oppilaille lisää aikaa mieluisien
kirjojen valintaan. Vinkkaukset voidaan järjestää koulullakin jos korona alkaa rajoittaa elämää.

Muut palvelut
F Yhteisökortilla voi tuoda luokkia omatoimiaikanakin kirjastoon lainaamaan mielekästä luettavaa.
Kaikista lainauskäynneistä tulee ilmoittaa kirjaston sähköpostiin kirjasto(a)karkkila.fi viimeistään
edeltävänä päivänä, niin varmistamme ettei tule ruuhkaa eli päällekkäisyyksiä muiden ryhmien kanssa.
HUOM! 29.9.-17.11.2020 tiistait klo 10-12 on rauhoitettu kirjaston nettiopastajatoiminnalle.
F Valmiita kirjapaketteja voidaan koota kaikille luokka-asteille erilaisiin lukutarpeisiin, valinnanvaraa
unohtamatta. Tämä on hyvä vaihtoehto tarjota oppilaille lukemista, jos esim. luokka on ihan liian
levoton hallitulle kirjastokäynnille. Tilauksen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla Eevalle. Paketti
valmistuu noudettavaksi noin viikossa.
F Kirjaston koulusarjat täydentävät koulun omaa lukusarjatarjontaa, jos oppilaille tarvitaan useampia
kappaleita samaa kirjaa. Lisäkappaleita voidaan tilailla mahdollisuuksien mukaan muista Lukkikirjastoista.
F Lukki-kirjastojen lukudiplomi yläkouluille on tavoitteellinen
lukuprojekti, jossa seiskat lukevat seitsemän kirjaa, kasit
Yläkoulun yhteyshenkilö:
kahdeksan, ysit yhdeksän. S2-oppilaille tavoite on 5 kirjaa.
Kaikki kirjalistat on päivitetty kesällä 2020. Niitä voi käyttää
Kirjastonhoitaja
myös idealistoina, jos oppilaan on vaikea päättää mitä lukisi.
Eeva Nikander
eeva.nikander(a)karkkila.fi
p. 044 767 4643
F Celian äänikirjapalvelun piiriin kannattaa
Verkkokirjasto:
rohkaista oppilaita, joilla on lukivaikeus.
https://lukki.finna.fi
Celian palveluihin voi tutustua osoitteessa
www.celia.fi/opettajille
Lisätietoa palveluista:
Lukki-Finnassa
Koulut ja yhteisöt
-valikon kautta

