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Ekaluokkalaisten kirjastokäynti opettajan kanssa – kuvakortit hyllyihin 
tutustumisen apuna 
 

Sisällys: 

- Opettajan ohje. 
- 2 samansisältöistä korttinippua, yksi opettajalle ja toinen oppilaille. 
- (1 nippu eli 10 kpl kortteja, jotka ovat hyllyillä pysyvästi tai kirjasto asettaa ne sinne ennen luokan 

vierailua opettajan ohjeen avulla). 
 

Opettajan ohje 
Tervetuloa tutustumaan kirjastoon ja erityisesti lastenosastoon! Näiden kuvakorttien avulla voit jakaa 
hyllyjen esittelyä oppilaillesi tai hyödyntää niitä muuten haluamallasi tavalla. Kun olette valmiita, palauta 
korttipaketti palvelupisteeseen ja saat oppilaillesi ekaluokkalaisten oman kirjanmerkin.  

Korttien ideana on auttaa löytämään kirjastosta ne hyllyt, joista löytyy itselle sopivaa ja mieleistä luettavaa. 
Samalla opitaan lukemaan ja seuraamaan opasteita. 

Hyllyt etsitään symbolikorttien avulla ryhmissä. Lopuksi opettaja käy ryhmän kanssa yhdessä läpi, millaisia 
kirjoja missäkin hyllyssä on. 

Luokka jaetaan ryhmiin, joissa voi olla 2-5 oppilasta.  Jokainen ryhmä saa 1-2 korttia korttipakasta, jossa on 
yhteensä 12 korttia. Kortit edustavat jotakin lastenosastolla olevaa kirjojen lajityyppiä tai tietokirjaluokkaa.   

Hyllyjen reunoissa, päädyissä tai päällä on samanlaiset symbolit kuin korteissa. Kun kuvapari on löydetty, 
tutkitaan millaisia kirjoja juuri tässä hyllyssä on. 

Jokaisesta korttien symboloimasta hyllystä otetaan yksi esimerkkikirja. Kokoonnutaan yhteen paikkaan. 
Opettaja näyttää luokalle symbolikortit yksi kerrallaan, ja ryhmät kertovat omien korttiensa edustamista 
kirjoista, mistä löytyvät ja millaisia ovat. Keskustellaan, mitä määritelmät tarkoittavat. 

Nyt on helppo lähteä etsimään lainattavaa ja luettavaa! 

Korttien selitykset 
 Tietokirjahyllyt. Tietokirjoja edustavissa korteissa (2 kpl) on vihreä tausta.  

o Tähtitieteen hyllyssä (luokka 52) voi tutustua avaruuteen ja planeettoihin. 
o Ruuanvalmistushyllystä (luokka 68.2) – löytyy mm. keittokirjoja ja muuta kokkausta.  
o Tietokirjahyllyistä löytyy kirjoja kaikesta mahdollisesta, ja ne on luokitettu aiheen mukaan. 

Aiheita kuvataan numeroilla. 
 Kaunokirjahyllyt 

o Arkikertomukset sijoittuvat lasten tavalliseen elämään ja ympäristöön. Mm. Risto 
Räppääjät, Heinähattu ja Vilttitossu, Ellat ja Patet. 
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o Helppolukuiset. Aloittaville lukijoille tarkoitettuja lyhyehköjä, runsaasti kuvitettuja 
tarinoita. Myös SUURAAKKOSIN kirjoitettuja ja ta-vu-tet-tu-ja.   

o Kuvakirjat. Vain vähän tai ei ollenkaan tekstiä. Kivat kuvat voivat houkuttaa myös 
kouluikäisiä kirjojen pariin. 

o Fantasia: tarinoihin sisältyy ihmeellisiä, yliluonnollisia tai mahdottomia elementtejä. Esim. 
Harry Potterit, Soturikissat. Ekaluokkalaiselle Lohikäärmeakatemia /Kate McMullan tai 
Disneyn Witch tai Keijut-sarja. 

o Kauhu: mm. kummitus- ja vampyyritarinat. Ekaluokkalaiselle Kummitusperhe Kammoset -
sarja/ Pirkko-Liisa Perttula.  

o Hevoskirjat. Hevosiin ja ratsastamiseen liittyviä tarinoita. Esim. Lin Hallbergin kirjoittama 
Sinttu-sarja ja Eppu-sarja tai Reetta Niemelän kirjoittama Tikkumäki-sarja. 

o Sarjakirjat. Kirjoissa seikkailevat samat hahmot tai henkilöt osasta toiseen ja houkuttelevat 
seuraamaan tarinan jatkoa. Esim. Geoetsivät, Kahjo kouluni, Maukka ja Väykkä, Puluboi, 
Supermarsu. 

 Äänikirjat 
o Kirjoja voi myös kuunnella. Tässä on CD-muotoisia kirjoja, mutta kirjastossa on myös 

suoraan verkossa kuunneltavia kirjoja (Ellibs-palvelu). 
 Sarjakuvat 

o Kuvista tai kuvien ja tekstin yhdistelmästä muodostuu tarina tai vitsi. Sarjakuvia julkaistaan 
myös lehtenä tai lehdissä, mutta tässä on sarjakuvakirjoja. Esim. Aku Ankka, Roope Setä, 
Muumit, Peppi. 

 Lehdet 
o Lapsille julkaistaan kivoja lehtiä, joita jotkut tilaavat kotiinkin.Kirjastosta lehtiä voi lainata 

kahdeksi viikoksi, paitsi uusinta numeroa, jota voi lukea vain kirjastossa. Esim. Koululainen, 
Hevoshullu, Pets, Aku Ankka. 


