LINKKEJÄ KIRJALLISUUTEEN JA LUKEMISEEN

Netlibris
Elämyksellistä kirjallisuudenopetusta: mm. lukudiplomit ja kirjallisuuspiirit. Opetushallitus.

Lukusilta.fi
Tue lukemisen sujuvuutta: Tietoa, vinkkejä ja kokemuksia vanhemmille ja muille kiinnostuneille. Mukana myös kotiharjoituksia.

Lukukeskus
Tietoa kirjailijavierailujen välittämisestä, lukukampanjoista ja Lukukeskuksen julkaisemista lehdistä

Vinski
Lasten kirjallisuuslehti. Kirja-arvostelut saatavilla internetissä. Tutustu
myös Vinskin fb-sivuihin.

Okariino.fi
Lastensivusto kirjoille, runoílle, peleille ja elokuville. Okariino.fi:ssä on
paikka myös lasten omille kirjoituksille, mielipiteille ja videoille.

Lukufiilis
Nuorten kirjallisuuslehti. Kirja-arvostelut saatavilla internetissä. Tutustu myös Lukufiiliksen fb-sivuihin.

Lukeminen tekee hyvää
Lukuvinkkejä, esittelymateriaaleja ja askarteluohjeita lapsille ja nuorille

Lastenkirjainstituutti
Valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja erikoiskirjasto. Tavoitteena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. LKI:n järjestämistä lukuvalmennusilloista löydät tietoa toiminnanjohtaja Maria Ihosen esityksestä
Tampereen Lukuinto-koulutuspäivillä.

Trageton-menetelmä
Viikin normaalikoulun Lukuinto-projektissa opetusharjoittelijat lukivat oppilaille Veljeni Leijonamieli –teosta ja oppilaat kirjoittivat teoksen pohjalta muunnoksen.
 Ohjeet toteutukseen täällä.
 Norjalaisen pedagogi Arne Tragetonin verkkosivut

LUKUDIPLOMI
Kunnari
Lumoava lukudiplomi koostuu neljästä osiota: Tapiiri, Kumi-Tarzan,
Matilda ja Sinuhe.

Sivupiiri

KIRJAVINKKAUS
Kirjavinkkauksen valmistelu
Marja-Leena Mäkelä (2013): Kirjavinkkarikirja

Nuorten kirjasivusto, josta löytyy kirjavinkkejä ja mm. lukublogi, jota
kirjailijat kirjoittavat

MuPe-vinkkaus

Lastenkirjahylly-blogi

Yhdistä vinkkaukseen musiikki ja pelit, ohjaa pop-musiikin tietokirjojen ja levyjen äärelle. Lue perusteellinen hankekuvaus täältä.

Päivi Heikkilä-Halttunen kirjoittaa uusista ja hieman vanhemmistakin
lasten- ja nuortenkirjoista sekä lastenkirjallisuuden kentän ajankohtaisista tapahtumista. Katso Heikkilä-Halttusen lasten- ja nuortenkirjallisuusluento Helsingin koulutuspäiviltä 2013 täältä.

KuMuKi-vinkkaus
Yhdistä kuva, musiikki ja kirja. Esittely- ja opastusvideo Kirjastokaistalla.

What a DRAMA! – Draamavinkkausta nuorille
Suomen Kirjastoseuran ohjeet

Etsitkö vinkkaria?
Löydä vinkkari Kirjavinkkariyhdistyksen avulla eri puolilta Suomea
Kirjavinkkariyhdistyksen sivuilta ja Facebookista.

Ideoita kirjavinkkaukseen
Vinkkareiden haastatteluja

Kirjavinkit
Monipuolisia kirjavinkkejä eri kirjoittajilta

LUENTOJA LUKEMAAN INNOSTAMISESTA
Julia-Anna Aerilan luento lukemaan innostamisesta Turun Lukuintokoulutuksessa joulukuussa 2014.
Lukemisesta innostusta ja iloa - eväitä hyviin lukukokemuksiin ja lukemisen harrastamiseen: Juli-Anna Aerilan luento Tampereen Lukuinto-koulutuksessa elokuussa 2013.

OPINNÄYTETÖITÄ LUKEMISESTA
Salmia, Riikka-Liisa (2014): Miten innostaa lapsia lukemaan? - Kirjaston rooli lukuinnostuksen herättämisessä. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.
Rahkonen, Nina (2014): Luetun ymmärtämisen kehittyminen ja opettaminen peruskoulun alaluokilla: opettajien kokemuksia ja käsityksiä
luetun ymmärtämisen opettamisesta. Kasvatustieteen pro gradu –
tutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden tiedekunta.
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulun yliopisto.
Rahkonen, Nina (2013): Luetun ymmärtämisen kehittyminen, opettaminen ja kansainvälinen vertailu. Kasvatustieteen kandidaatintutkielma. Luokanopettajan koulutus. Kasvatustieteiden tiedekunta.
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulun yliopisto.
Pätsi, Minna (2012): Uuslukutaidot. Uudet lukutaidon muodot mediakulttuurissa toimimisen ja oppimisen tukena. Informaatiotutkimuksen kandidaatintutkielma. Humanistinen tiedekunta. Oulun yliopisto.
Lukemisen ja lukutaidon käsitteestä
Luukka, Minna-Riitta (2011): Näkökulmia lukemiseen – yksilöllinen
taito vai yhteisöllistä toimintaa? Seminaari. Tampereen yliopisto.

KOMIIKKAA LUKEMISESTA
Stand up -koomikko Ismo Leikolan hieman erilainen ehdotus lukemisen edistämiseen.

