
 
   
 
 

  

 

PEREHDY TIETOKIRJOIHIN  
– RYHDY TIETOKIRJAILIJAKSI  
 

TEKSTEISTÄ LUOKAN YHTEISEKSI TIETOKIRJAKSI 
 Jokainen oppilas valitsee aiheensa tietystä aihepiiristä tai op-

piaineeseen liittyen. Aihe voi olla myös kuvitteellinen. 

 Ko. aiheesta hankitaan tietoa tietokonetta hyödyntäen.  

 Tietotekstin kirjoittamista (esim. 1 liuska) omasta aiheesta.  

 Syntyneistä teksteistä kootaan yhteinen tietokirja. Kirjaan 
tehdään myös sisällysluettelo. 

 Tablet-laitteet välineiksi tietokirjan työstämiseen 

 Laitteiden vaivattomuus ja monipuolisuus motivoi 
työskentelyyn sekä kehittää tietoteknisiä valmiuksia. 

 Esim. iPadien Book Creator –ohjelma 

 Integroi aihe vaikkapa kuvataiteeseen. Esitelkää syntyneet 
työt koulun aulassa! 

 Huom! Oppilaat voivat kehittää tableteilla runsaasti myös uu-
sia toimintatapoja! 

 Vinkki: Yhdistä tiedonhankinta ja päiväkirja tekstilajina kuten 
Oulun Myllytullin koululaiset Tullin tarinat –verkkolehteä 
tehdessään.  
 

Tietokirjasta laajemmaksi projektiksi 
 Tietokirjan työstäminen lukuvuonna opetettavasta aiheesta. 

 Työskentelyä yksin tai porukassa.  

 Ryhmätyössä edistetään tiedon/taidon jakamista ka-
vereiden kesken ja nostatetaan me-henkeä. 

 
 

 Aloitus äidinkielen tunneilla  

 Aiheen suunnittelu ja rajaaminen 

 Käsitekartan luominen (iPadin Popplet-ohjelma)  

 Lähteiden merkitseminen (tekstilähteet ja kuvat)  
 

http://www.lukuinto.fi/
http://tullintarinat.wordpress.com/


 
   
 
 

  

 

 Innosta aihepiireihin somistamalla luokka projektin ajaksi. 
Myös vierailu esim. museoon voi toimia alkusysäyksenä. 

 Kirjastonhoitajan tietokirjavinkkausta ja tiedonhaun opetusta 

 Sopikaa kuvitustavasta: omat piirrokset, valokuvat tai valmiit 
kuvat tekijänoikeudet huomioiden. 

 Sovitaan työnjaosta.  

 Työn tarkistus esim. pari, muut oppilaat, kotiväki tai opettaja 
 

 Huomioita: 

 Tiedota vanhempia projektista ja sovi pelisäännöistä: 
Keskustelut laitteiden käytöstä kotona. 

 Laitteet kestävät yllättävän hyvin koulukäyttöä. Suo-
jakuoret/näppikset ovat tarpeellisia. 

 Hyödynnä esim. Facebookin iPadin käyttöön liittyviä 
ohjeita mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

 Laitteet heti käytössä ja nopeasti pois käytöstä: ei sa-
lasanoja ja kirjautumisongelmia. Toisaalta huomioita-
va mahdolliset tulostus- ja tallennusongelmat. 
 

Vinkki: Tietokorteista luokan tietokirjaksi jopa 1. 
luokilla – Viekää valmis kirja vuorollaan luettavaksi 
jokaisen oppilaan kotiin! 

 
 
Kehitys ja toteutus: Inarin koulu ja Inarin Saamelaiskirjasto, Inari. 
Raumankarin koulu ja Himangan kirjasto, Kalajoki. Kilvakkalan koulu 
ja Ikaalisten kaupunginkirjasto, Ikaalinen. Kerkkoon koulu ja kirjasto 
sekä Porvoon kaupunginkirjasto, Porvoo. Kalevalan koulu ja Kuopion  
 

kaupunginkirjasto, Kuopio. Myllytullin koulu, Pateniemen ja Paulahar-
jun koulu sekä Oulun kaupunginkirjasto, Oulu. Pelkosenniemen koulu 
ja Sompion kirjasto, Pelkosenniemi.  

http://www.lukuinto.fi/

