
 

 
ILO – INNOVATIIVISTA PEDAGOGIIKKAA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN OPETTAMISEEN 
 

  

  

 

Pienryhmän lukupiiri 

Avainsanat: alakoulu, lukupiiri, S2, äänikirja 
 

Toteuttaja: Katri Saarinen 

Kesto: 5 x 45 min 

Lukupiiri on suunniteltu pienryhmälle. Osalla on haasteita lukemisessa ja osalla suomi on 
toisena kielenä. Luetun ymmärtäminen on oppilaille haastavaa. Kaikki osaavat kuitenkin 
teknisesti lukea ja kirjoittaa. 

Lukupiiri toteutetaan lukemalla tunnilla. Oppilaat rekisteröidään Celian äänikirjaston 
käyttäjiksi, tarkoituksena motivoida heitä tutustumaan enemmän kirjallisuuteen. 
Äänikirjaston käyttäjinä heillä on mahdollisuus kuunnella ja lukea kirjoja kotona. Lukupiirissä 
on hyödynnetty Lukuklaanin Käsikirja lukupiireihin -oppaan ohjeita. 

Celia-äänikirjaston Daisy trio -kirja, jota saattoi seurata samalla kun kuunteli, näytti olevan 
motivoivampaa kuin pelkkä kuuntelu. Kuva tuki ymmärtämistä. Oli hyvä, että kirjat löytyivät 
myös kirjastosta. Oppilaat selailivat niitä mielellään ja halusivat nähdä myös kuvat. Open 
arviona on, että lukupiiri oli kiva ja tärkeä. Näin tuli niidenkin oppilaiden, jotka eivät muuten 
juuri lue, ainakin kuunneltua tarinoita ja keskusteltua niistä. 

 

1. oppitunti 

‑ Kirjavinkkaustunti, millaiset kirjat kiinnostavat. 
‑ Jokainen pienryhmän jäsen esittelee jonkun kirjan, jonka on lukenut tai kuunnellut. 
‑ Kirjoita KIRJAN NIMI, VAIKUTTAAKO MIELENKIINTOISELTA, MINULLE SOPIVALTA? (Lukuklaani 

kirjamarkkinatehtävä s. 12) 
‑ Opettaja esittelee kirjan seuraavaksi kerraksi. 

2. oppitunti 

‑ Tutustutaan Celian äänikirjastoon. 
‑ Kuunnellaan ja luetaan Daisy trio -kirja, jota voi lukea ja kuunnella yhtä aikaa (sama kirja 

lainattuna kirjastosta). 
‑ Kirjaksi valikoitui Paula Norosen ja Kati Närhen Yökoulu ja kadonnut opettaja. 
‑ Tutkitaan nimeä ja kuvaa, mistä kirja kertoo, kuka on päähenkilö? 
‑ Kirjan pituus luettuna, noin 15 min oli sopivan pitkä. Oppilaat pitivät tarinasta. 

 



  

  

 
 

3. oppitunti 

‑ Celia äänikirjastosta toinen Daisy-trio kirja, jota voi lukea ja kuunnella yhtä aikaa (Jerry 
Mikkelisen, Jussi Ollilan ja Teemu Åken Maltti ja Valtti melkein autiolla saarella). 

‑ Tehtävänä tarkkailla päähenkilöiden ja tapahtumapaikan kuvailua. 
‑ Kuunnellaan ja luetaan kolmasosa (n. 10min.). 
‑ Päähenkilö/t, tapahtumapaikka Lukuklaanin Linnakortit (26-28) tai kysymyksiä henkilöille 

(s. 20) 
 

4. oppitunti 

‑ Mitä on tähän asti tapahtunut? 
‑ Kuunnellaan ja luetaan toinen kolmasosa. 
‑ Juoni, valitse jokin mielenkiintoinen tapahtuma/asia 
‑ Linnakortit (29-30) tai piirrä ja kirjoita esim. Lukuklaani s. 22) 

 

5. oppitunti 

‑ Mitä tähän asti tapahtunut? 
‑ Ennakointitehtävä, mitä voisi tapahtua, entä jos…? 
‑ Kuunnellaan ja luetaan loput. 
‑ Miltä lukupiiri tuntui, mitä ajatuksia/kysymyksiä heräsi. 
‑ Oman työskentelyn arviointi (Lukuklaani s. 19), ajatuksia kirjasta (liite 6 s. 20) 

 


