
IRJA JOKA LUKI KIRJOJA

Tunnetko sinä pikku Irjaa?
Hän tykkää hurjasti kirjoista.
Hän on lukenut monta kirjaa,
varmasti ainakin miljoona.

Joskus illallakin kuuluu peiton alta naurua,
kun jonkun kirjan hassut jutut pikku Irjaa huvittaa.
Jotkut jutut jännittää, että vatsaa ihan nipistää.

Kun Irja vaatteet päälleen pukee,
hän hotkii yhden romaanin,
hän eläinkirjan usein lukee ja keittokirjan ja dekkarin.
Hän lukee lehtiä, satuja, kun kulkee pitkin katuja.

Irja tietää millä lailla räiskäleitä paistetaan,
ja kuinka tähdet syttyvät ja lapset tulee maailmaan.
Hän osaa hoitaa ponia ja tehdä taikatemppuja.

Intiaanien elämäntavat on Irjalle kirjoista tuttuja.
Hän tietää parhaat ongenvavat ja paljon presidenttijuttuja.

Irjan kirjakuorma painaa kymmenkunta kiloa,
kun kirjastosta Irja lainaa iloisia kirjoja.
Moni kirjan ötökkä on Irjan hyvä ystävä.

Kaarina Helakisa

Näin teet kirjavinkin kaverille

”… ja mitähän koirat tekevät puutarhassa? No tietysti kaivavat
monttuja niin että multa pöllyää ja ruohopaakut lentelevät. Ja tästä
tietenkin seurasi se, että keiju, joka ei voinut sietää sotkuista
puutarhaa, kaivautui kylpyammeesta esille ja alkoi mätkiä herra
Gummia paistinpannulla päähän…”

(Andy Stanton; Olet ilkimys, herra Gummi!)
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Ja nyt vinkin tekoon:

1. Valitse ensin kirja, jota haluat suositella kaverillesi. Se voi olla oma
lempikirjasi tai joku muu kirja, joka sykähdyttää sinua. Valitse
vinkattavaksi vain sellainen kirja, josta itse pidät!

2. Luettuasi kirjan, tee siitä itsellesi lyhyet muistiinpanot. Näin muistat
vinkkaustilanteessa mitä sinun pitikään kertoa. Seuraavalla sivulla
on tilaa muistiinpanoille.

3. Mainitse ensin kirjan tekijä ja nimi. Voit kertoa millaisia ihmisiä
kirjassa on ja mitä he tekevät. Tai jos kirjassa tapahtuu jotain
yllättävää, voit aloittaa kertomalla myös siitä. Kaikkia kirjan
tapahtumia ei ole tarkoitus tuoda julki – sinä päätät, mitä haluat
kertoa.

4. Sovi kaverin kanssa, miten vinkkaatte – kertooko toinen kirjasta ja
lukeeko toinen lukunäytteitä. Vai kertooko toinen henkilöistä ja
toinen tapahtumista. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä!

5. Merkitse kirjasta se kohta (tai kohdat), josta haluat lukea pätkän
ääneen. Älä taita sivun kulmaa vaan laita vaikka muistilappu kirjan
väliin. Äläkä missään nimessä lue loppuratkaisua!

6. Harjoitelkaa vinkkausta etukäteen.

Hauskoja vinkkaushetkiä!

Minä ______________________________ vinkkaan seuraavan

kirjan kaverini _________________________________ kanssa:

Tekijä: _______________________________________________

Kirjan nimi: ___________________________________________

Muistiinpanot (henkilöt, juoni, yllättävä tapahtuma…):

_______________________________________________________

Lue näytepätkä ääneen sivulta: _____________________________


