Opettajan opas kaikille luokka-asteille
Lukukeskus tarjoaa runsaasti materiaalia, lukuvinkkejä ja sisältöjä opettajille.
Alla koottuna Lukukeskuksen palvelut eri ikä-luokille.
Alle kouluikäiselle /

Alakoululaiselle /

Yläkoululaiselle /

Lukiolaiselle & ammattikoululaiselle

KIRJAILIJAVIERAILU

LUKUVIIKKO 2018:

LUKUFIILIKSESTÄ SISÄLTÖÄ

ELÄVÖITTÄÄ OPPITUNTEJA

MUN TARINA – KERRO SE SANOIN

KIRJALLISUUSOPETUKSEEN

Tilaa kirjailija vieraaksi oppitunnil-

Lukuviikkoa 2018 vietetään 16.-22.4.2018.

Kerro oma tarinasi Lukufiiliksessä - Lukufii-

le – Lukukeskuksen palvelussa on

Teemana on Mun tarina. Kannustamme

lis on nuorten oma foorumi kirjoittami-

valittavissa lähes 800 kirjoittamisen

kertomaan omasta taustasta ja ajatuk-

selle ja kirjallisuudelle. Verkkolehti sisältää

ammattilaista ympäri Suomen kauno-

sista tarinan ja kirjallisuuden keinoin.

kirjallisuudesta nuoria kiinnostavia juttuja,

kirjailijoista käsikirjoittajiin ja kuvitta-

Kouluille Lukukeskus jakaa ilmaisia ma-

nuorten omalla äänellä ja heidän näkökul-

jiin. Kirjailijavieras sopii monenlaiseen

teriaaleja ja sisältöjä: lataa maksuttomat

mastaan. Lehteä tekevät 13-18-vuotiaat

oppimiseen. Toiminnallinen tapa tutus-

vinkkauskortit ja juliste ja tutustu oppitun-

avustajat ympäri Suomea. Sivusto toimii

tua kirjallisuuteen ovat puolestaan työ-

tivinkkeihin. Yläkoulu- ja lukioikäiset voivat

myös arvokkaana vinkkipankkina opetta-

pajat. Lukukeskuksen palvelun kautta

lähettää oman tarinansa Lukufiilis-leh-

jille. Opettajat voivat lähettää oppilaidensa

tilaaminen ja maksaminen käyvät

teen osana suurta Mun tarina -kirjoituskil-

juttuja lehteen, ehdottaa yhteistyötä tai

vaivattomasti. Kirjastot ja koulut voivat

pailua. Voit myös järjestää oman teemaan

juttuvinkkejä. Lukuviikon 2018 yhteydessä

myös tilata vierailun yhdessä.

liittyvän tapahtuman – koko ohjelma

Lukufiiliksessä järjestetään lavarunouden,

Lue lisää ja tilaa kirjailija:

kootaan yhteiseen tapahtumakalenteriin

rapin ja spoken wordin maailmaan johdat-

www.lukukeskus.fi/kirjailijavierailut

Lukuviikon sivuille.

tava Mun tarina -kirjoituskilpailu.

Osallistu Lukuviikkoon:

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin:

www.lukuviikko.fi

www.lukufiilis.fi
www.lukufiilis.fi/opettajalle

RAPIN JA ESIKUVIEN KAUTTA NUORET LUKEMAAN:

OPPITUNTIVINKKEJÄ JA TIETOA

LUKUTAITOTYÖPAJAT JA WORD-NOVELLIT

LUKEMISESTA JA LUKUTAIDOSTA

Lukukeskus on luonut yhdessä ammattikoulujen opettajien

Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta

kanssa työpajametodin, joka innostaa erityisesti nuoria miehiä

opettajien, tutkijoiden, median ja vaikuttajien käyttöön.

pohtimaan suhdettaan lukemiseen ja lukutaitoon. Tuotimme

Sivuiltamme löytyy runsaasti oppitunti- ja lukuvinkkejä

rap-musiikkiin pohjaavasta pajasta valmiin mallin opettajien

sekä tutkimustietoa ja sisältöä opetuksen tueksi.

käyttöön. Lukemiseen kannustavat myös yhdessä Elisa Kulman kanssa tilatut tekstit: vapaaottelija Teemu Packalén, Ato-

Katso kaikki sisältömme opettajille:

mirotta-yhtyeen Mikko Sarjanen, jalkapalloilija Sebastian Sorsa

lukukeskus.fi/opettajan-opas/

sekä rap-artisti Shaka Kampara kirjoittivat lyhyitä tarinoita,
joihin on helppo tarttua heidänkin, joita lukeminen ei normaa-

Tutustu Lukukeskuksen tuottamaan 10 faktaa

listi innosta. Tekstit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

lukemisesta -koosteeseen:
www.lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017/

Tutustu rap-työpajamalliin: www.sanathaltuun.fi
Tutustu tarinoihin: elisa.fi/word

Villa Kivi, Linnunlauluntie 7

www.lukukeskus.fi

00530 Helsinki

lukukeskus@lukukeskus.fi

