
KULTTUURIPOLKU

KIRJASTO



Ota omaksi kulttuuripolku 
adoptoi talo - kirjasto - museo

Opettajan apuna

• Kirjastopolulla tutustutaan aluksi 
kirjastoperheeseen ja selvitetään mikä kirjasto on.

• Polulla kootaan oma kirjasto kotiin tai kouluun. 
• Tutustumistehtävät liittyvät erilaisiin aineistoihin ja 

kokoelmiin sekä niiden luokitukseen.
• Teemasivuilla tutkitaan kirjastoa tila-, aika-, aine-

ja elämystehtävien avulla. 
• Kirjastoympäristön lukutaito voidaan yhdistää

joustavasti eri oppiaineiden opetukseen tieto-, 
taito-, liikunta- ja leikkitehtävien avulla.

• Tehtävissä on mainittu soveltuva kouluaine ja 
mahdollinen linkki Rutakko - kirjastoverkon lasten 
sivuille. Valitse tehtävistä luokalle sopiva, tai vain 
jokin osa. 

Katso:
• Ylä-Savon kirjastojen Rutakko -verkoston 

verkkosivuilla esitellään alueen kirjastoja ja lasten 
kirjastopalveluja.

Tehtävät: tieto-, taito-, liikunta-
ja leikkitehtävät 
kulttuuriympäristössä. 
Tavoitteet: kasvata juuret, 
muovaile, rakenna, retkeile, 
liiku ja leiki.
Menetelmät: havainnoi ja 
kokeile, etsi ja tutki, vertaa ja 
yhdistele sekä kokoa elämys 
yhdessä muiden kanssa.

Ottakaa tutkijan tai oppaan 
rooli ja eläytykää
kulttuuripolkuun!



Ota omaksi kulttuuripolku 
adoptoi talo - kirjasto - museo -

Kutsu oppilaille kulttuuripolulle

Paikka
Kutsumme sinut hauskoille retkille, aikamatkoille ja 

elämyskekkereille kotiseudun kirjastoon, 
museoon sekä erilaisten rakennusten keskelle. 

Aika
Kulttuuriherkkuja on tarjolla ympäri vuoden niin arki-

kuin juhlapäivinä. 
Ohjelma
Osallistu polulla rohkeasti erilaisiin tehtäviin, 

suunnittele retkiä ja piipahduksia kirjastoon sekä
museoon. Lähde koulusta tai kotoa usein 
tutkimusmatkalle lähiympäristöön.

Muistathan
Kulttuuri on kuin taikajuomapata. Jos putoat pienenä

pataan, on kulttuurin voima mukanasi myös 
aikuisena.

Tee ite kulttuuria!
• Tietoja ja taitoja et voi ostaa valmiina tuotteina. 

Niitä on tuotettava ja harjoiteltava itse.
• Kulttuuripolulla pääset mukaan yhdessä

kavereiden kanssa koettelemaan taitojasi.
• Tee ite tarkoittaa – jätän oman erityisen 

jälkeni ympäristöön. 

Tutustu itseesi!
Polkutehtävät avaavat salaisen 
arkun josta paljastuu - kuka olet, 
mistä tulet ja minne menet.

Turisti kysyy sinulta - vastaa: 
oletko alkuperäiskansaa,  mikä
on heimosi, mikä on 
maakuntalintu, mitkä ovat kolme 
maakunnan suurinta kaupunkia, 
missä on maakuntamuseo tai –
kirjasto, mitkä ovat Pohjois-
Savon maakuntavärit?



Kulttuuripolku – Ota omaksi kirjasto

• Tervetuloa seuraamaan yhteisten kirjastojemme elämää. 
• Sivuilla havainnot kirjastorakennusta tai -autoa ja kokeilet rakentaa oman kirjaston.
• Kirjaston käyttötaitosi kehittyy.
• Harjoitustehtävien kautta opit tunnistamaan uuden tai tutun kirjaston: kulttuurin ja kokemusten talona, tiedon ja muistin 

kotina.
• Kirjastoetsivän roolissa adoptoit oman kirjaston ja tallennat tietoja muistiamulettiin.
• Tila-, aika-, aine- ja elämyssivuilla seuraat kirjastosi elämää erilaisin tehtävin.  

Kun tunnet ympäristösi, tunnet itsesi, mistä tulet ja minne menet.
Kasva yhdessä kirjastosi kanssa.

Avaa 
kirjasto



Kulttuuripolku – Ota omaksi kirjasto

Sisältö

Opettajan apuna esittelee lyhyesti oppimistavoitteet ja -sisällöt. 
Kutsu oppilaille avaa kulttuuripolun idean.   

Kirjaston vetovoima kertoo, miksi kaikki käyvät kirjastossa.
Kirjastoperhe tutustuttaa sinut julkisiin kirjastoihin ja tilaihme kirjastoautoon.

Kasvata kotikirjasto neuvoo, miten rakennat oman kirjastohyllyn, -laatikon tai 
-pöytäkokoelman kotiin.

Kirjaston rooli auttaa miettimään mitä palveluita haluat kirjastoosi. 
Ota omaksi kirjasto. Päivä kirjastotutkijana roolissa teet projektitehtäviä ja 

retken kirjastolle. Kysy adoptoi -työpajasta Lastenkulttuurikeskus Lastusta.
Tila-, aika-, aine- ja elämystehtävät tarjoavat monipuolisia tutkimustehtäviä

kirjastomaailmassa.
Muistiamuletti on tallennustyökalu kirjastoretkillä.
Tehtäväkooste koulutyöskentelyyn (tiedosto)



Kulttuuripolku – Ota omaksi kirjasto

Testaa kirjaston vetovoima!

Kirjasto käskee (tee perässä):
• Opi vapaasti!
• Etsi ja löydä tietoa, taitoja  ja 

elämyksiä!
• Viihdy!

Testeri: Käy lähikirjastossa. Testaa 
kirjastoympäristöä eri aistein. Kerro 
sen jälkeen, mitä tarkoittaa: 

• Kirjasto yhdistää ihmisiä
• Kirjasto on tiedon temppeli
• Kirjasto on yhteinen olohuone ja  

työhuone.

• Mitä muuta kirjasto mielestäsi voi 
olla?

Kirjaston selkäranka ovat

• Kokoelmaverkosto: kirjat, dvd- ja cd-
levyt, videot ja romput, tietoverkot,  lehdet, 
• Palvelu: lainaus ja haku (lasten netti), 
sähköinen aineistotietokanta, nettikoneita, 
neuvonta, tapahtumat, kokoelman hoito ja 
esittäminen
• Kirjastorakennus: yhteinen julkinen tila, 
viihtyminen 
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Kirjastoperhe

Kirjastojulkkikset

• Kirjasto on julkinen rakennus, joka näkyy 
ja esiintyy julkisuudessa. 

• Kirjasto on kaikille tuttu tyyppi, jolla on 
omalaatuisia erityispiirteitä. 

Testeri: Ole kirjastopaparazzi. 
• Valokuvaa kaupungin- tai kunnankirjasto 

julkisessa elämässä. 
• Valmista kuvista albumisivu: tulosta 

valokuva, leikkaa ja liimaa paperille tai 
liitä kuva word.doc tiedostoon. 

• Kuvaa kirjastosta puolia, jotka kestävät 
tai eivät kestä julkisuutta. Mikä on 
kaunista, uutta, vanhaa, siistiä, rujoa tai 
sotkuista kirjastoympäristössä?

• Kootkaa valokuvat luokan omaksi 
kirjastoalbumiksi.

Ole hyvä!

Käytössäsi ovat:

• Pohjois-Savon 
maakuntakirjasto

• Kunnan- ja 
kaupunginkirjastot

• Erikoiskirjastot 
oppilaitoksissa, 
yliopistoissa, arkistoissa 
ja museoissa
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Kirjastoperhe

Kirjasto lähellä ja pyörien päällä

• Kansankirjastoaatteen myötä syntyi ajatus, 
että kirjastojen tulee olla kaiken kansan 
saavutettavissa. Suomen ensimmäinen 
”liikkuva kirjasto” aloitti jo 1910-luvulla.

• Pienet kaupunginosakirjastot ja kirjastoautot 
palvelevat meitä tuoden kulttuuria lähelle 
kotia, vanhainkotia, koulua ja päiväkotia.

• Kirjastoauton omistaa yleensä kunta tai 
kunnat yhdessä.

• Kirjastoauto on extreme- kirjasto. Se puskee 
läpi sään, maastonmuotojen ja vaikeiden 
tieolojen.   

• Kirjastoauto voi olla nykyään monitoimiauto 
(posti ja kopiointi) ja jopa ATK-palveluilla 
varustettu.

Kirjastoautotesti

• Tutustu kirjastoautoon Rutakon lasten 
netissä ja autossa paikan päällä.

• Tutki, missä autossa mahtuu lukemaan ja 
kuuntelemaan, miten autossa lainataan ja 
etsitään tietoa sekä miten auto on tehty 
viihtyisäksi?

• Valmista pikatesti, joka testaa
kirjastoautotietosi.

• Laadi kirjastoautosta kertova 
ristisanaruudukko tai suunnittele 
muistipelikortit. Käyttäkää työssä
piirroksia, valokuvia ja tekstiä.

• Testi tarvitsee säilytyspaikan 
kirjastoautoon. Kysy lupaa testin 
säilytykseen kirjastoauton henkilökunnalta. 

• Käyttäkää mielikuvitusta säilytyspaikan tai 
-laatikon tai -pussin valmistuksessa.

• Eri koulut ja luokat voivat valmistaa 
tehtäviä vuorotellen, silloin löytyy aina 
tehtävä, jota et tunne.



Lisätehtävät - kirjastoperhe

Kuvataide, Äidinkieli. Moottoroitu 
kirjasto. 

• Suunnittele kirjasto pyörien päälle. 
Valmista piirustus tai pienoismalli. 
Käytä rakentamiseen 
kierrätysmateriaaleja. 

• Tuunaa tuttu kirjastoautosi tai 
suunnittele oma kirjasto pyörien 
päälle. 

• Mitä aineistoja (kirjat, musiikki, 
elokuvat jne.) ja palveluita olisi 
henkilöautossa? Miten autosi on 
sisustettu ja miltä se näyttää
ulkoa? Mitä polttoainetta auto 
käyttää? Keksi autollesi naseva 
nimi.

• Suunnittele millainen olisi luontoa 
säästävä lentävä kirjasto tai 
pyöräkirjasto?

Paikka haussa: Kuka 
kelpaa 
kirjastoautoksi?
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Kasvata kotikirjasto

Kirjasto on tiedon ja hyvän olon rakentamista.
• Rakentamisessa tarvitaan järjestystä, luokittelua, 

mielikuvitusta, erilaisia rakenteita ja verkkoja.
• Tietoa säilytetään hyllyissä, laatikoissa, levyillä, 

nauhoilla, nettikoneilla ja päässä.
• Kirjoitettu teksti, ääni- ja kuvatallenteet sekä

tietoverkot ovat keinoja hankkia tietoa, taitoja sekä
elämyksiä.

• Tietoa haetaan eri menetelmin. Mitä monipuolisemmin 
haet, sitä paremmin löydät.

• Tiedon rakentamisen lisäksi täytyy kirjastossa myös 
levätä ja viihtyä.

Testeri: Kirja kertoo sinusta ja ystävästä. 
• Valitse kirjastosta tai kotoa lempikirja tai sarjakuva. 

Valinnassa auttaa tarvittaessa Rutakon lasten netti.
• Esittele kirja koulussa parille. Kerro miksi pidät 

kirjasta: onko kirjan aihe sinulle tärkeä, onko kansi tai 
kirjan kuvat makusi mukaisia vai pidätkö hauskasta 
tekstistä?

• Vaihtakaa tämän jälkeen kirjoja. 
• Pyydä paria esittelemään sinut ja kirjasi luokalle. 

Kaveri kertoo, oletko luonteeltasi kuten kirja: 
tarkka, eläinrakas, värikäs, rento, peleistä
kiinnostunut, keräilijä, ujo, utelias jne. 

Kirjastolla ja ihmisen mielellä, 
muistoilla sekä muistilla on paljon 
yhteistä. Testaa seuraava kotona ja 
koulussa.
• Kokoa
• Järjestä tietoa, taitoja ja elämyksiä
• Säilytä
• Hae



Tutustumistehtävät – Kasvata kotikirjasto

Äidinkieli, kuvataide. Rakenna oma kirjasto.

• Tutustu lähikirjaston lastenosaston aineistoluokkiin 
(Rutakko lasten netti). 

• Testaa mihin luokaan lempikirjasi kuuluu? 
• Kokoelmat ovat kirjastossa luokissa, kuten oppilaat 

koulussa. Luokassa on numero ja sinne löytää
helposti. 

• Koululuokat järjestetään vuosien, kirjat aiheiden 
perusteella.

• Tutki kotona mitä keräilet: kirjoja, pelejä, elokuvia, 
musiikkia, kortteja, kuvia jne.

• Kokoa aineisto erilaisiin kokoelmiin (tai yhdeksi 
kokoelmaksi). 

• Järjestä kokoelmasi luokaksi. Anna kokoelmalle 
luokan numero. 

• Rakenna kokoelmalle tila omaan huoneeseen 
hyllylle, laatikkoon tai pöydälle. Rakenna kirjastosi 
paikkaan jossa viihdyt.

• Suunnittele haku. Miten löydät haluamasi kirjan 
tai pelin? Järjestä kokoelmaluokan - pelit - aineisto 
ryhmiin: aiheen, aakkosen, tekijän, julkaisijan, 
nimen tai muun ominaisuuden mukaan.

• Testaa kotikirjasto. Hae lempikirjasi, peli tai levy. 
Löytyikö helposti?



Tutustumistehtävät – Kasvata kotikirjasto

Äidinkieli. Avaa käsitteitä.
• Tutki kirjastossa oppaan ja opettajan avulla seuraavia käsitteitä. Mitä tarkoittavat ja kertovat:

Aineisto
Kokoelma
Tietokanta
Luokka, luokitus

Kuvataide, äidinkieli. Keksi kirjan nimi. 
• Keksi seuraaville eri kokoisille kirjoille nimi ja piirrä niiden kansikuva. 

Perhekoon kirja - yhteislukuun
Taskukoon kirja - salassa luettavaksi
Lastenkoon kirja - itse luettavaksi
Teinikoon kirja - kirjasarjana
Tiiliskivikirja - unikirjaksi

Äidinkieli. Anna vinkki kaverille. Vinkkaa parillesi: paras, oudoin, pelottavin tai hauskin kirja – peli – elokuva –
kuunnelma – musiikki cd, johon olet tutustunut. 

• Kerro houkuttelevasti: kirjan tarinan alku, päähenkilöt ja kirjan tapahtumien maisemista tai tiloista. 
• Kuvaile samoin pelin tai elokuvan juoni ja äänitteen tunnelmaa.
• Älä paljasta juonen käännekohtaa, loppuratkaisua tai parasta kohtaa. 
• Kuvaile millaiselle tyypille vinkkisi soveltuu? 
• Kokeile kirjoittaa lyhyt esittely vinkistä. Kirjaesittelyn voi lähettää Rutakon lasten nettiin.
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Kirjaston rooli ja muuttuva kirjastokulttuuri

• Olet osa kirjastokulttuuria. Tunnetko kirjaston tavat? 
• Tarkkaile miten muutat kirjastoa kun lainaat ja 

palautat, luet, kuuntelet, katsot näyttelyä tai käyt 
satutunnilla? 

• Käytätkö kirjastoa yksin vai yhdessä muiden kanssa?
• Perinteinen kirjastotila ja -toiminnot muuttuvat 

käyttäjien tarpeiden mukaan.
• Netin suosituin hakukone google on jo muuttanut 

kirjastokulttuuria. Käytätkö googlea yksin vai yhdessä
muiden kanssa? Missä paikoissa googletat?

Testeri: Muuta kirjastosi  roolia. 
• Ota ensin selvää vieraista sanoista. Käytä

tietosanakirjaa kirjastossa tai googleta. 
• Mitä kirjastossa tapahtuu ja miten tietoa haetaan, jos 

se on: 
Hakukone
Barbababa 
Automaatti tai robotti
Turistikohde
Yhteinen koti 

• Laita yllä olevat kirjastoroolit paremmuusjärjestykseen. 
• Käytä mielikuvitusta ja tositietoa. Kuvaile ja piirrä

suosikki kirjastosi. Kerro, mitä palveluita siellä on? 

Testaa suhteesi kirjastoon
Mene lähikirjastoon ja tutki mitä

kirjastostasi puuttuu.
Onko kirjasto hyvä kaveri?



Tutustumistehtävät – kirjaston rooli

Äidinkieli. Kirjaston kulttuurimenu. 
• Tutkikaa Rutakon lasten netistä, mitä valmiita 

elämyksiä lähikirjasto tarjoaa: satutunnit, näyttelyt, 
opastuksia, kirjavinkkausta jne. Testaa satunetti!

• Mitä kirjastossa voi puuhata koulun jälkeen, 
kauppareissun lomassa, omalla ajalla tai 
kesälomalla?

• Mitä lisäpuuhaa keksit lähikirjastoon? Miten 
muuttaisit kirjaston aukioloaikoja?

Kuvataide.
• Etsi kirjastosta taidetta. Kenen paikallisen tai 

vieraan taiteilijoiden teoksia löydät kirjastosta? 
• Tallenna, mikä on löytämäsi teoksen tyyppi (veistos, 

reliefi, maalaus, vedos jne.), nimi, taiteilija ja 
valmistusmateriaali?

• Tutki taidesanakirjasta ja taidekirjoista, mitä on 
esim. kuvanveisto? 

• Mitä kirjoja löydät aiheesta kuvanveisto kirjaston 
tiedonhakukoneesta?

• Kuvaile miten kirjaston taideteos sopii sen 
arkkitehtuurin: tyyliin, tilaan, valoihin, kalusteisiin, 
materiaaleihin ja väreihin?

• Kerro, millainen tarina sinulla tulee mieleen 
taideteoksesta jonka löysit? 

” Ei parta 
pahoille 
kasva, 
turpajouhet 
joutaville”.
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Adoptoi kirjasto

Päivä kirjastoetsivänä: etsi kirja ja tallenna hakupolku sen luo. Tutki ja 
tee tehtäviä teemasivuilla.

Tilatehtäviä: Lue kirjastoa ja suunnittele uusi lastenosasto –
kirjakaupunki.

Aikatehtäviä: Tutki ajan jälkiä kirjastossa ja kirjoissa.
Ainetehtäviä: Tutki rakennuksen, tiedon ja muistin materiaaleja. 

Testaa aineistoa.
Elämystehtäviä: Rakentakaa elämys yhdessä ja viihtykää

kirjastokulttuurin parissa.



Kulttuuripolku – Ota omaksi kirjasto

Päivä kirjastoetsivänä - työpaja ja retki

• Etsivien ohjelma:  valitkaa kirjasto, tutkikaa sen 
sijainti- ja osoitetiedot (netissä, kirjoissa, esitteissä ja 
kartalla).

• Suunnitelkaa kirjastoetsivien roolit ja nimetkää
ryhmät. Tehtävät etsiville voitte valita peli- tai 
teemasivuilta.

• Opettajan ohjelma: työpajan tila- , aika- , aine- ja 
elämystehtävien esittely sekä ohjaus.

• Tallennustyökalu työpajaan: etsivien  
muistiamuletti (tulosta liitteenä)

Ympäristö- ja luonnontieto. Retkiohjelma. 
• Suunnitelkaa ”päivä kirjastoetsivänä” -ohjelma. 
• Tutustukaa kirjastotyyppiinne (maakunta-, 

kaupungin, kaupunginosakirjasto tai kirjastoauto). 
• Suunnitelkaa retkipäivän menu eli evästarjonta ja 

ohjelma sekä aikataulu.
• Ideoikaa  kirjastoetsivien roolit. 
• Etsiväpelissä jäljitetään maailman parhaasta 

kirjastosta harvinaisen hyvää kirjaa; paljastetaan  
päätekijä sekä tallennetaan tunnistetiedot. 

• Valmistakaa etsivän asu. Katso peliohje!

Kuka 
uskaltaa tulla 
retkelle 
etsimään?



Projektitehtävät – Päivä kirjastoetsivänä

Päivä kirjastoetsivänä

Kuvataide, äidinkieli. Maailman paras kirjasto ja 
harvinaisen hyvä kirja. 

• Etsivät jäljittävät aina ”päätekijää”. Ota selvää, onko 
tapauksessasi kyseessä kirja-arvoitus ja -seikkailu? 

• Mistä kirjaryhmästä ja aiheesta etsit päätekijää?
• Opettaja voi antaa vihjeen: kirjaan liittyvän hakusanan, 

asiasanan tai aiheen.
• Etsi johtolankoja lasten nettihaulla: etsi harvinaisen 

hyvää kirjaa aiheen mukaan, jos et tunnista päätekijää. 
• Nappaa päätekijä: piirrä ja kirjoita hakupolku kirjan luo. 

Muista: reitti hyllylle,  hyllynumero, kirjan pääluokan 
numero ja tekijän tai aakkosen mukainen tunniste. 

• Kun löydät kirjan, tallenna kirjan tuntomerkit (tiedot) 
kirjasta muistiamulettiin: Päätekijä, nimeke, kirjan kieli, 
julkaisuvuosi, sivumäärä ja ulkoasu.

• Suojele kirjasi: käsittele kirjaa hyvin! Tutustu 
kirjastoetikettiin Rutakon lasten netissä. 

• Etsivä on onnellinen, kun saa jäljittää mielenkiintoisia 
kirja-arvoituksia ja löytää -yllätyksiä! 

Suunnittele hahmollesi

Tuntomerkit: fantasianimi, koko, asu, 
karvoitus, silmien väri, varusteet, kehon kieli
Erityiskyky: hyökkäys, puolustus, 
voimapisteet  asteikolla 1-5 
Tutkimusvälineet: tarkat silmät, terävä äly, 
vilkas mielikuvitus, tiedonjano ja uteliaisuus
Suojana muistiamuletti: sisältää kirjaston 
arvokkaat dokumentit
Etsivän vastustaja: kirjoja kuluttava ajan 
hammas tai sottaava ja unohteleva ihminen.  

Kirjastoetsivä
roolissaan
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Tila

Kirjastoon mahtuvat kaikki! Kirjastossa näkee paljon  
kavereita ja naapureita. Huomaat myös, että kirjasto 
on kaikille tuttu tyyppi. Uudetkin asiakkaat oppivat 
nopeasti, missä mikin kirja tai palvelu sijaitsee. 

Kuvataide. Lue kirjastoa. Tutki tilan kieltä, miten 
lainauspiste, hyllyrivit ja yleisötilat muodostuvat. 

Kuvaile näiden tilojen tuntomerkit:
• pääsisäänkäynti
• yleisösali 
• uutistori 
• työtilat 
• lasten kirjastomaa 
• hyllylabyrintti 
• oleskelutila
• kokoava portaikko 
• viihtyisä lukutila 

Valitse mieluinen kirjastotila. Keksi ja piirrä tilaa kuvaava 
merkki tai symboli.

Kirjastotila on kolmiulotteinen 

Tila rakentuu: seinistä, hyllyistä, käytävistä, 
saleista, huoneista, aukoista (ovet ja ikkunat), 
erilaisista materiaaleista, valoista, varjoista, 
väreistä, äänistä, tuoksuista, tuntemuksista ja 
ihmisistä! 

Keksitkö vielä, mistä muusta kirjastotila voi 
muodostua?



Projektitehtävät - Tila

Kuvataide, käsityö. Suunnittele ja rakenna pienoismallina 
oma lastenosasto – nimeltään kirjakaupunki. 

Välineet: Käytä kierrätysmateriaalia esim. pahvia, 
pahvilaatikoita ja sanomalehtiä. Lehdistä voi kastaa, 
pyörittää, rullata, rutistaa ja kiertää
rakennuselementtejä.

Haaste: tilan hahmottaminen ja sorminäppäryys.

• Suunnittele lastenosasto kaupungiksi.
• Sommittele hyllyjä. Tee niistä kulkuväyliä, seinämiä, 

rakennuksia, aukioita tai siltoja.
• Tarvitsetko kirjakaupunkiin seiniä?
• Avaa kaupungista aukkoja: ikkunoita, luukkuja, 

verhoja jne. Kuvaa mitä aukoista näkyy.
• Millaisia kalusteita käytät kirjakaupungissa? 

Suunnittele mukavia pesiä, koloja ja istuimia. 
• Mieti missä pääsee löhöämään, kierimään ja 

keinumaan?
• Suunnittele mihin sijoitat kirjat ja erilaiset levyt, jos 

kaupungissasi ei olekaan hyllyjä – vain avointa tilaa? 
• Esitä millaisia pintoja on  lastenosastollasi?
• Luo tunnelmaa tilaan valoilla!
• Aseta itsesi kirjakaupunkiin valokuvana tai nukkena. 

Mieti kokosi (eli skaalaa) sopivaksi, suhteessa tilaan.
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Aika
Tutki montako kelloa löydät kirjastosta? Unohditko 

auringon? Auringon valo liikkuu kirjaston lattialla, 
seinillä tai katossa ja kertoo ajan kulumisesta –
nykyhetkestä. Kirjastossa voit tutustua myös 
menneeseen aikaan  tai aikaan jota ei ole vielä
ollut – eli tulevaisuuteen. Tähän tarvitaan kirjoja: 
elämäkertoja, historia- ja tieto- ja tieteiskirjoja, 
fantasia- tai scifikirjoja.

Äidinkieli. Kirjasta avautuu ajan kuva.
• Tutustu kirjailijaan. Valitse esim. 

pohjoissavolainen kirjailija Eppu Nuotio. 
• Käytä kirjaston hakukonetta (lasten haku). Pyydä

ohjausta kirjastoneuvojalta tai opettajalta. Hae 
tekijän nimellä: Nuotio Eppu. 

• Löytyykö teos: romaani, runokirja tai lastenkirja?
• Valitse jokin Eppu Nuotion kirjan äänite (cd) tai 

kirja.
• Seuraa kirjan selkään kiinnitettyä luokkanumeroa. 

Etsi kirjan hyllypaikka luokkanumeron mukaan.
• Lainaa teos. Kuunnelkaa ja lukekaa sitä yhdessä

kotona tai koulussa. 
• Kerro, millaista aikaa ja lasten elämää Nuotio 

kuvaa kirjassaan?

Aika jättää jälkiä

• Pohdi mistä aika alkaa ja mihin se loppuu -
kirjassa? 
• Aika jättää kuluessaan erilaisia jälkiä, joita 
voi tutkia kirjoista. Mitä erilaisia jälkiä löydät?
• Ajan hammas kuluttaa ympäristöämme ja 
sen materiaaleja, myös kirjoja. Miten kirjat 
kuluvat nopeimmin loppuun?



Projektitehtävät - Aika

Matematiikka. Laske lampaita kirjan kanssa. Unikirja on kaikille tuttu juttu. Kun sitä lukee alkaa pian 
nukuttaa. Isot koululaiset nukahtavat parhaiten läksykirjaa lukiessa. Joskus aikuisia taas ei 
nukuta, vaikka he lukisivat kirjaa läpi yön. Lukeminen ja ajan taju ovat kummallinen juttu.

• Miten ajan kuluminen näkyy kirjaa lukiessa? Kuluuko aika nopeammin vai hitaammin hyvän kirjan 
kanssa?

• Ota kirja:  valitse sänkyyn mukaan Tatun ja Patun Outo unikirja. Lainaa kirja kirjastosta tai 
nappaa omasta kirjahyllystä. 

• Kuvittele: Ensimmäisenä yönä luet sivulle yhdeksän ”Täydellisen unilelun anatomia” . 
Seuraavana yönä jaksat lukea vain kuusi sivua, kohtaan ”Nukkumaanmeno”.

• Tee lauseke ja laske: Montako sivua olet lukenut? Kuinka monta sivua on vielä lukematta, kun 
kirjan kokonaissivumäärä on 31? 

• Alkoiko jo nukuttaa?

Äidinkieli, ympäristö- ja luonnontieto, kuvataide. Rakkaudesta kirjastoon (kirjastomuistoja).
• Haastattele vanhempia tai isovanhempia. Kysy:  mikä on lapsuutenne mieluisin, hassuin, oudoin 

tai pelottavin kirjastomuisto? 
• Kirjoita lyhyt kuvaus muistosta. Eläydy tarinaan. Kerro mieluiten haastateltavan tavoin – minä

muodossa.  Voit liittää muistoon myös valokuvan tai piirroksen.
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Aine

Kirjastossa on paljon erilaista materiaalia, eli ainetta. On 
kirjaston rakennusmateriaaleja ja yhteisen muistimme, 
eli tiedon ja taitojen rakennusmateriaaleja. 
Muistimateriaaleja kutsutaan kirjastossa aineistoksi. 
Aineistot voivat olla mm. paperia, erilaisia äänitenauhoja 
ja -levyjä.

Kuvataide. Keksi hakukoneelle näyttöpääte. Käytä
runsaasti mielikuvitusta ja kojetietoutta.

• Tulevaisuuden kirjastosi voi olla näyttöpäätteellä.
• Ideoi viilee ja siistein näyttöpääte. Piirrä näyttöpäätteen 

muoto- ja ulkoasu. Tee lista sen valmistusmateriaaleista.
• Piirrä suunnitelma hakukoneen verkkosivusta. Merkitse 

näkymään, mitä toimintoja koneellasi on?
• Listaa työvaiheet nro 1-5: miten näyttöpääte kootaan. 

Tee muistilista tarvittavista työkaluista.
• Toteuta hauska kokoamisohje, jossa esitetään kukin 

työvaihe ja sen kuva. Käytä huomiovärejä.
• Mallia kuvailmaisuun voi hakea lasten kuvakirjoista ja 

sarjakuvista esim. Tatu ja Patu Oudot kojeet kirjasta. 
Tutustu konerakennuksen ihmeisiin.

Aine näkyy, kuuluu, maistuu ja tuntuu

Pohdi
• Voiko kirjan sisällön aistia tai voiko 
tapahtumia tunnustella?
• Mistä aineesta kirja tai äänite on tehty?
• Onko kirjassa muuta ainetta kuin paperia?
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Ympäristö- ja luonnontieto. Kirjalaboratorio. 
• Testaa, miten  kirja (paperia ja pahvia) kestää käsittelyä. Valitse kotoa kaksi kirjaa, joita on 

käsitellyt esim. koira, kissa tai pienet lapset. Kirjat voi hankkia myös kirpparilta tai kirjaston 
poistokirjoista.

• Kirjoittakaa kaksi listaa: mitä kirjoille ei saa tehdä ja saa tehdä. Arvioi kumpi lista on helpompi 
toteuttaa?

• Testaa kirja - EI saa tehdä listan mukaan: koskettele kirjaa sottasormin, väritä ja alleviivaa, taita 
koirankorvia, läikytä sivulle limpparia jne. 

• Esittele ja arvioi, kuinka kauan kirja kestää kovaa käsittelyä. 
• Testaa kirja - Saa tehdä listan mukaan: käsittele puhtain sormin, lue löhötuolissa, ilman ruokaa, 

tuunaa kirjanmerkki ja käytä sitä, nauti puhtaista sivuista.
• Esittele ja arvioi, kuinka pitkään kirja elää hyvissä käsissä?

Kuvataide, äidinkieli. Kirjavinkkauskulissi.
• Kirjavinkkejä voi harrastaa koulussa ja kotona. Järjestäkää kavereiden kesken vinkkausesityksiä!
• Suunnittele kevyt siirrettävä vinkkimaja tai -kulissi kankaasta. Majassa vinkataan 

draamaesityksen tapaan. Vinkkaajat valmistavat myös kirjan tapahtumiin tai hahmoihin sopivat 
rooliasut. Tästä kerrotaan elämyssivulla.

• Piirrä miltä vinkkimaja tai -kulissi näyttää: onko siinä aukkoja, katto, maalauksia, taustaseinä jne.
• Valmistakaa vinkkimaja opettajan tai vanhempien ohjauksessa.
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Elämys

Elämys syntyy yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. 
Yhdessä koetut kirjat tuntuvat erittäin tärkeiltä. Jaa 
kirjakokemuksesi!

Äidinkieli, käsityö, kuvataide, musiikki. Kirjamaistiaiset. 
• Mitä tietoja ja taitoja kirjoista voi rakentaa? 
• Etsi hakukoneelta luokasta 6 koneet askartelu, 

lemmikit, ruoka ja luokasta 7 taide, piirustus, 
musiikki, leikki, taikatemput, urheilu.

• Valitse kirja, joka esittelee mielenkiintoista 
harrastusta, tietoa, taitoa tai osaamista. 

• Etsi julkaisu kirjaluokan mukaan ja lainaa kirja.
• Järjestäkää koulussa kirjakattaus ja -maistiaiset. 
• Kirjoittakaa taululle kattauksen aineisto. Kuinka 

monta kirjaa kertoo: käsityöstä, jalkapallosta, 
askartelusta, lemmikeistä, koneista, taiteesta tai 
musiikista. Muistakaa lisätä kirjan nimi, sivumäärä
ja tietoa kuvituksesta.

• Järjestäkää maistiaiset. Tehkää kirjakattauksesta 
houkutteleva. 

• Jokainen kertoo, minkä uuden tiedon tai taidon 
haluaisi kirjasta oppia.

Suositus: 
kolme elämystä viikossa 
voimakkaasti nautittuna 
parantaa muistia!
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Kuvataide, käsityö. Sankarin rooliasu.
• Suunnittele kirjavinkkausesitykseen sopiva 

rooliasu.
• Valitse kirjastosta mieleinen Fantasiakirja ja 

sen hahmo. Lainaa kirja koululle. 
• Piirrä, miltä hahmo mielestäsi näyttää. Korosta 

asua ja yksityiskohtia.
• Valitse ja suunnittele asuun tarvittavat 

materiaalit. Toteuta asu tai sen osa koulun 
käsityötunnilla esim. huivi, koru, vyö tai miekka.

• Käyttäkää asuja kun esittelette kirjavinkkinne.

Äidinkieli, kuvataide, historia. Tee runosta talo. 
• Tutki ja lue runo Haitulasta?
• Valmista talosuunnitelma runon sanojen, rytmin 

ja tunnelman mukaan.
• Runotalon voi rakentaa ulos lumesta, 

kesälomalla rantahiekkaan tai koulussa 
pienoismalliksi luonnonmateriaaleista.

”Oli kerran Haitula,
joka oli pienempi kuin pieni,
joka oli pikkuruinen tylleryinen,
aivan mahdottoman pieni.

Hän asui korvassa,
joka oli sattumalta sieni,
joka oli korvasieni sattumoisin,
aivan kummallinen sieni.

Ja siinä sienessä
oli viisikymmentäviisi koloa
sekä viisikymmentäviisi kolon koloa
sekä sata kolonkolonkoloa.

Vaan kerran Haitula
tuumi että oli vasta noloa,
ettei ollut viisikymmentäkuusi koloa.
Ja lähti pois.”
( Kirsi Kunnas)
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