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Huomautuksia:
- Tavoitteet otettu valtakunnallisesta opsista.
- Tarkoitus ei ole, että kirjastopolku kattaisi vuosittain koko opsissa mainitun sisällön vaan että eri asioita tulisi käsiteltyä vuosien varrella. Taulukkoon

on merkitty, mitkä kirjastoon liittyvistä lukutaidoista painottuisivat milläkin käynnillä.
- Kirjastotunnin pituus on oletettu 45 minuutin mittaiseksi, paitsi projektityyppisissä .

Tiivistelmä
Esikoulu Tutustumista kirjastoon ja mediaan Kirjastovierailu
1. luokka Lukemaan innostamista ja kirjastonkäyttöä Kirjastovierailu
2. luokka Verkkomateriaalia käytettävissä Opettajan johdolla
3. luokka Lukemaan innostamista Kirjavinkkaus
4. luokka Verkkomateriaalia käytettävissä Opettajan johdolla
5. luokka ”Ilmiöprojekti”  ja tiedonhankinnan opetusta Kirjastovierailu
6. luokka Verkkomateriaalia käytettävissä Opettajan johdolla
7. luokka Lukemaan innostamista ja mediakasvatusta Kirjavinkkaus, mediakasvatustuokio
8. luokka Verkkomateriaalia käytettävissä Opettajan johdolla
9. luokka ”Ilmiöprojekti” ja tiedonhankinnan opetusta Kirjastovierailu

Lyhenteet:
Kirjaston tukemat lukutaidot: PL = peruslukutaito, IL = informaatiolukutaito, ML = medialukutaito, KK = kirjaston käyttö
Kirjastoon liittyvät laaja-alaisen osaamisen alueet: L1 = ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 = monilukutaito, L5 = tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen



OPSIN AINEKOHTAISIA JA LAAJA-ALAISEN
OSAAMISEN TAVOITTEITA

KIRJASTOPOLUN TAVOITTEITA SISÄLTÖ JA TOTEUTUSTAPA

Esiopetus Esiopetus Esiopetus
PL: Lorujen, runojen ja lasten kirjallisuuden
hyödyntäminen, luku- ja kirjoitustaidon tukeminen.
ML: Mediaan ja sen todenmukaisuuteen
tutustuminen.
IL: Tutkiva työtapa, tiedonhankinta.

L1: Muistin ja mielikuvituksen kehittymisen tukeminen
esimerkiksi lorujen, musisoinnin ja draamatoiminnan
avulla. Leikin, pelien ja erilaisten ongelmanratkaisu- ja
tutkimustehtävien käyttö.
L4: Viestien tulkinnan ja tuottamisen taidot, rikas
tekstiympäristö jne.
L5: Tutustuminen erilaisiin tieto- ja
viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja
peleihin

PL ja IL: - oppia tunnistamaan kaunokirjallisuuden
ja tietokirjallisuuden ero
PL: tutustua kirjallisuuteen kuunnellen ja lukien /
katsellen
ML: huomata, mitä eri medioita on olemassa
KK: - tutustua kirjastoon ympäristönä ja kuinka
siellä toimitaan ja käyttäydytään
- tutustua kirjastonkäytön perusasioihin: kuinka
päästään asiakkaaksi, lainataan ja palautetaan
- tutustua siihen, millaisia aineistoja kirjastossa
on

Pääpaino: PL, ML, KK

Vierailu lähikirjaston lastenosastolla
(varhaiskasvatuksen toive: ajankohta syksy).

Kirjastokäynnillä kirjastonkäytön perusteita
leikin avulla. Sadun/ lorun tms. lukeminen.
Pieni tiedonhakuharjoitus.

Lisämateriaali esim. eskarissa etukäteen
tehtäväksi: Kirjatin mediamatka tms.

Vaihtoehto kirjastovierailulle:

Lukudiplomimahdollisuus (varhaiskasvatuksen
toive)

1.-2. luokka. Yhdysluokkien kirjastovierailu yhtä aikaa joko 1. tai 2. luokalla
Ops-tavoitteet 1. luokka 1. luokka
PL: Lukutaidon oppiminen, tekstien ymmärtäminen,
kiinnostuminen lastenkirjallisuudesta, itseä
kiinnostavan kirjallisuuden valinta, lukuharrastuksen
kehittäminen (ÄI)
IL: Tiedon hakeminen eri tavoilla (ÄI), harjaantuminen
tiedon hankintaan, käsittelyyn, tuottamiseen,
esittämiseen, arviointiin ja arvottamiseen (YMP)
ML: Kiinnostuminen mediateksteistä (ÄI)
KK: Kirjastonkäytön oppiminen (ÄI)

L1: Tiedonetsiminen, ongelmanratkaisu ja
tutkimustehtävät. Sadut, tarinat, pelit, laulut, leikit
jne.

PL: - löytää oma kiinnostus lukemista ja
         kirjallisuutta kohtaan

- löytää ja valita itse kiinnostavaa
luettavaa

- oppia, että on erilaisia (kaunokirjallisia)
tekstejä

KK: - tietää missä sijaitsee omalle ikäkaudelle
        suunnattu aineisto ja osata etsiä hyllyistä
          luettavaa

- osata lainata ja palauttaa itsenäisesti
- tietää, että kirjaston aineistotietoja voi

selata netissä

Vierailu lähikirjaston lastenosastolla

Sadun, lorun tms. lukeminen. Mitkä ovat
tekstien erot ja mistä eri kohdista kirjastoa
löytyvät. Muiden aineistotyyppien kuin
kirjojen esittely (äänitteet, kuvatallenteet).
Pari tiedonhakukysymystä, joita käsitellään
yhdessä. Jos mahdollista, haku tableteilla tai
tietokoneella netistä ja kirjaston hyllystä.

Lukudiplomimahdollisuus



L4: Moniaistisuus, ilmiökeskeisyys, tiedon
hankkiminen erilaisista lähteistä, kuvitteellisen ja
todellisen suhde, tekstillä tekijänsä ja tarkoituksensa,
tekstit, lehdet, kirjat, pelit, elokuvat, musiikki.
L5: TVT:tä leikin avulla. Tiedonhallinta: keskeisten
hakupalvelujen käyttö, työvälineiden kokeilu,
pienimuotoiset tiedonhakutehtävät.

IL: - tutustua tiedonhakuun Internetistä ja
kirjoista

Pääpaino: KK, IL, PL

(Ei vaihtoehtoa kirjastovierailulle, koska
ekaluokkalaisen on tärkeää käydä
konkreettisesti kirjastossa)

2. luokka 2. luokka
-harjoitella ja syventää aiemmin opittuja taitoja Lisäaineistoa linkkilistalla, esim.

mediakasvatustehtäviä.
Aakkostusharjoitukset, esim. pelejä.
Mahdollisuuksien mukaan vierailuja
lähikirjastossa opettajan johdolla.

Lukudiplomimahdollisuus
3.-6. luokka. Yhdysluokkien kirjastovierailu yhtä aikaa 3+4 ja 5+6.
Ops-tavoitteet 3. luokka 3. luokka
PL: Kirjallisuudentuntemuksen kehittäminen,
kiinnostuminen lasten ja nuorten kirjallisuudesta,
myönteisten lukukokemusten saaminen (ÄI)
IL: Tiedonhankinta, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttö, tiedon luotettavuuden arviointi (ÄI),
tutkimustaitojen oppiminen, lähteiden valinta,
lähteiden ja näkökulmien kriittinen arviointi (YMP, U,
H, YHT)
ML: Kiinnostuminen mediateksteistä (ÄI), median
ymmärtäminen ja mediataidot (YHT)
KK: Kirjaston aktiivinen käyttö

L1: Kysymysten asettaminen ja vastausten hakeminen
niihin itsenäisesti ja yhdessä havaintoja tehden sekä
tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen
L4: Yhä moninaisempien tekstien tulkitseminen,
tuottaminen ja arvioiminen, sen huomaaminen, että
teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet

PL: innostua lukemaan yhä enemmän itse ja
uskaltaa  valita luettavaksi erilaista ikäkaudelle
sopivaa kirjallisuutta
KK: oppia löytämään haluttu kirjaa
kirjastojärjestelmästä ja tietää, kuinka sen saa
käsiinsä esim. varaamalla

Pääpaino PL, KK, (ML)

Kirjavinkkaus lähikirjastossa tai koululla.
Lopuksi ko. kirjojen paikannus
kirjastojärjestelmästä ja varauksen teon
esittely.

Vaihtoehtona toiminnallisempi tuokio, esim.
kirjatrailerin, animaation, sarjakuvan tms. teko
– sovittava etukäteen.

Lukudiplomimahdollisuus
4. luokka 4. luokka
-harjoitella ja syventää aiemmin opittuja taitoja Verkkokirjaston (hakuohjelma ja verkkosivut)

käyttöä koululla, kirjastot.fi-linkit.
Mahdollisuuksien mukaan työskentely tai
vierailu lähikirjastossa opettajan johdolla.

Musiikkiluokkalaiset vierailevat pääkirjaston
musiikkiosastolla.



vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä
käytetään, voivat esim. välittää tietoa, luoda
mielikuvia tai houkutella ostamaan. Kannustus
monipuolisten tiedonlähteiden pariin sekä haku- ja
kirjastopalveluiden käyttöön, haetun tiedon vertailu ja
soveltuvuuden arviointi, työskentely eri medioiden
parissa, kriittinen lukutaito, kertominen, kuvaaminen,
vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset
esittämisen tapana.
L5: Harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri
lähteestä hakupalveluiden avulla. Lähteiden
hyödyntäminen oman tiedon tuottamisessa ja tiedon
kriittinen arviointi.

Lukudiplomimahdollisuus
5. luokka 5. luokka
IL: - tutustua tiedonhankinnan ja tutkimuksen
         perusprosessiin

- tutustua tiedonlähteiden eroihin
(”asiatekstit ja mielipidetekstit”)

- oppia käyttämään tiedontarpeessa
tiedonhaun pääkanavia: kirjaston ja netin
hakupalveluita

- pohtia sanojen merkitystä tiedonhaussa
- pohtia tiedon luotettavuutta ja tekijyyttä
- opetella tiedon käyttöä osana omaa

työtä
ML: - harjoitella tiedon esittämistä kirjallisesti,
suullisesti tai visuaalisesti mediateknologiaa
hyödyntäen, esim. blogiteksti.

pääpaino IL, ML, KK

Monialainen ”ilmiöprojekti”, esim. äidinkieli,
ympäristöoppi, kirjasto, muita tahoja. Aihe ja
työskentelytapa sovitaan etukäteen
lähikirjaston kanssa.

Apuna tiedonhankinnan lomake (verkko tai
paperi), jonka täyttö aloitetaan jo koululla.

Vaihtoehtona kirjastosuunnistus paperilla tai
tabletilla.

Ei kirjastokäyntiä korvaavaa tapaa, tarkoitus
totutella myös kirjastoon
oppimisympäristönä.

Lukudiplomimahdollisuus
6. luokka 6. luokka
-harjoitella ja syventää aiemmin opittuja taitoja Verkkokirjaston hyödyntäminen koululla

tiedonhaun ja sosiaalisen median käytön
opetuksessa.

Lisäaineistoa linkkilistalta (esim.
mediakasvatusaineistoja ja omatoimitehtäviä).

Mahdollisuuksien mukaan työskentely tai
vierailu lähikirjastossa opettajan johdolla.

Lukudiplomimahdollisuus



7.-9. luokka
Ops-tavoitteet 7. luokka 7. luokka
PL: Monimuotoisten tekstien tulkitseminen ja
tuottaminen. Kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa
oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa
mahdollisuuksista. Kulttuurintuntemuksen
syventäminen, eettisen kasvun tukeminen,
kirjallisuuden lajit. Löytää itsenäisesti tilanteeseen
sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa, lukee
useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan (ÄI)
IL: Tiedon hankinta ja jakaminen, tiedonhallinta,
lähteiden käyttö, tiedonhaun vaiheet, erilaiset
tietolähteet ja niiden luotettavuuden ja
käytettävyyden arviointi, mistä ja miten tietoa voidaan
hakea, viittaustapojen hallinta, eettinen toiminta
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen,
osaa käyttää omissa teksteissään muualta hankittua
tietoa (ÄI). Tiedon hankinta peleistä, elokuvista ja
kirjallisuudesta, tiedonlähteiden vertailu,
luotettavuuden arviointi (H), erityyppisten toimijoiden
tuottaman tiedon hankinta ja arviointi (YHT),
tiedonhaku ja lähteiden arviointi (kielet ja useat
reaaliaineet)
ML: Mediasisältöjen tulkitseminen ja tuottaminen ja
niiden ymmärtäminen kulttuurisena ilmiönä (ÄI),
median roolin ja merkityksen kriittinen arviointi (YHT)
KK: kirjaston tarjonnan hyödyntäminen monipuolisesti
ja aktiivisesti(ÄI).

L1: Teknologian ja apuvälineiden hyödyntäminen
opiskelussa, tiedon rakentumisen eri tavat, kriittisyys,
mahdollisuus hakea tietoa. Oppiainerajat ylittävä,

PL: - tutustua eri kirjallisuuden lajeihin
          (kauno/tieto, kaunon lajit ja alalajit)

- syventyä tiettyyn tekstilajiin ja sen
tulkintaan

- saada eväitä lukuharrastuksen
monipuolistamiseen

- oppia hyödyntämään myös muita
aineistoja (elokuvat, pelit, sarjakuvat)
kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kartuttamiseksi

ML:  -  harjoitella lukukokemusten jakamista
             sosiaalisessa mediassa

ML: - oppia tulkitsemaan ja tuottamaan
mediasisältöjä

pääpaino: PL, ML

Kirjavinkkaus lähikirjastossa tai koululla.
Vinkattujen (tai muiden) kirjojen jatkotyöstö,
esim. arvion tai suosituksen jakaminen
koulun, kirjaston tai kirjastot.fi-foorumeilla.

Lukudiplomimahdollisuus

Kulttuuripolkuun kuuluva
mediakasvatustuokio lähikirjastossa ???

8. luokka 8. luokka
-harjoitella ja syventää aiemmin opittuja taitoja Verkkokirjaston ja kirjaston aineistojen

hyödyntäminen opiskelutehtävissä koululla ja
itsenäisesti.

Mahdollisuuksien mukaan työskentely tai
vierailu lähikirjastossa opettajan johdolla.

Lisäaineistoa linkkilistalla (esim.
tiedonhakuohjeita)

Lukudiplomimahdollisuus



kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely
kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi.
L4: Analyyttinen, kriittinen ja kulttuurinen lukutaito.
Tutustuminen kertoviin, kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa
ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin, osallistuminen ja
työskentely eri medioiden parissa.
L5: Monipuolinen tiedon hankinta ja tuottaminen ja
tietolähteiden monipuolinen käyttö tutkivan ja luovan
työskentelyn pohjana, lähdekriittisyyden harjoittelu,
oman ja muiden – myös erilaisten hakupalveluiden ja
tietokantojen tapa toimia ja tuottaa tietoa.

9. luokka 9. luokka
IL: - omaksua tiedonhankinnan ja tutkimuksen
      perusprosessi työskentelytavaksi

- osata hyödyntää erilaisia tekstejä ja
julkaisuja tiedonlähteenä (kirjat,
lehtiartikkelit, tutkimukset,
opinnäytetyöt, verkkotekstit)

- oppia käyttämään eri tiedonhaun
kanavia järjestelmällisemmin (kirjaston ja
netin hakupalvelut, tietokannat)

- ymmärtää tiedonhaun pääperiaatteita
(asiasanat, vapaasanat, sanojen
yhdistäminen, luokitus)

- harjoitella lähdekriittisyyttä
- ymmärtää tekijänoikeuden perusteita
- oppia käyttämään löydettyä tietoa

asianmukaisesti osana omaa työtä
- harjoitella viittauskäytäntöä

ML: - vahvistaa tiedon esittämisen taitoja
         koostamalla tulokset kirjallisesti, suullisesti
          tai visuaalisesti mediateknologiaa
          hyödyntäen, esim. blogiteksti.

Pääpaino IL, ML

Monialainen ”ilmiöprojekti” (esim. äidinkieli,
yhteiskuntaoppi, uskonto…) tai äidinkielen
tutkielma. Aihe ja työskentelytapa sovitaan
etukäteen lähikirjaston kanssa.
Voidaan toteuttaa esim. osaksi koululla ja
osaksi kirjastossa.

Apuna tiedonhankinnan lomake (verkko tai
paperi) tai ”tutkimussuunnitelma”, jonka
täyttö aloitetaan jo koululla.

Lukudiplomimahdollisuus


