
Lukupiiri 

 

Kotona viikon aikana 

- Lue viikon aikana aina yksi lukualue. Tee viikkotehtäväsi huolella 

lukupiirilomakkeeseen.  

- Muista ottaa lukupiirikirjasi ja tehtävälomakkeesi mukaan lukupiiritunnille.  

Lukupiiri koulussa 

- Keskustelette ryhmänne kanssa lukemistanne lukualueista. Jokainen esittelee oman 

tehtävänsä ja muut voivat esittää kysymyksiä hänelle kirjasta ja tehdystä tehtävästä.  

- Puheenjohtaja jakaa esittelyvuorot ja huolehtii siitä, että jokainen pääsee vuorollaan 

ääneen ja jokaista kuunnellaan.  

- Tehtävien esittelyn jälkeen käykää kysymässä opettajalta päivän tuntitehtävää ja 

ryhtykää suorittamaan sitä. 

___________________________________________________________________________ 

1. Lukupiirin aloitus 

- Kirjoita muistiin lukupiirikirjasi nimi ja kirjailijan nimi sekä ryhmäsi jäsenten nimet. 

- Jaa kirjasi neljään osaan ja merkitse lukualueiden sivunumerot muistiin. 

- Sopikaa ryhmänne kanssa, kuka on milläkin kokoontumiskerralla puheenjohtaja ja 

merkatkaa puheenjohtajat muistiin eri kokoontumiskertojen tehtävien yhteyteen. 

- Tutustu kirjaasi, lue takakannen teksti ja tutki kansikuvaa. Kirjoita ja piirrä selville 

saamiasi tietoja 

• päähenkilöstä (nimi, ikä, luonne) 

• tapahtumapaikoista  

• tapahtuma-ajasta (menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus), vuodenajasta jne.  

• aiheesta 

Lukupiirikirjani: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kirjailija: ____________________________________________________________________ 

Ryhmän jäsenet: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Lukualueet:  1.      -  2.  - 

 3.  -  4.  - kirja loppuun! 

 



Kirjaan tutustumista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Kotona: Lue ensimmäinen lukualue ja tutki samalla tekstiä. Tee ensimmäinen tehtäväsi.  

Tehtävä sanasankari: Kerää ja kirjoita muistiin mielenkiintoisia sanoja ja virkkeitä. Esim. 

hauskat, vaikeat, oudot, surulliset ja hulvattomat tekstinkohdat tulee kirjata 

sivunumeroineen.  

___________________________________________________________________________ 

Sanasankari 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



2. Ensimmäinen kokoontuminen 

 

Puheenjohtajana toimii: _________________________________________________ 

- Esitelkää Sanasankarina löytämänne sanat ja sanonnat. 

- Selvittäkää yhdessä sanojen merkitykset. 

Kotona: Lue toinen lukualue ja pohdi samalla kirjan henkilöitä ja hahmoja. Tee toinen 

tehtäväsi. 

Tehtävä henkkari: Valitse yksi kirjassa esiintynyt henkilö tai hahmo ja kirjoita hänestä tietoja 

listana tai vaikka ajatuskarttana. Piirrä ja väritä myös kuva henkilöstä / hahmosta.  

___________________________________________________________________________ 

Henkkari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Toinen kokoontuminen 

Puheenjohtajana toimii: _________________________________________________ 

- Esitelkää Henkkarina laatimanne esittelyt kirjan henkilöstä/hahmosta ja näyttäkää 

piirtämänne kuvat.  

Kotona: Lue kolmas lukualue ja pohdi samalla kirjan tapahtumapaikkoja.  Tee kolmas 

tehtäväsi. 

Tehtävä etsivä: Laadi kartta / pohjapiirros kirjassa esiintyneistä tapahtumapaikoista. 

Merkitse tärkeimmät tapahtumapaikat karttaan näkyviin. Muista värittää! 

___________________________________________________________________________ 

Etsivä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kolmas kokoontuminen 

Puheenjohtajana toimii: _________________________________________________ 

- Esitelkää toisillenne piirtämänne tapahtumapaikkakartat. 

Kotona: Lue neljäs lukualue ja pohdi samalla kirjan tapahtumia ja tärkeimpiä kohtia. Tee 

neljäs tehtäväsi. 

Tehtävä tiivistäjä: Kirjoita lyhyt tiivistelmä kirjastasi, jossa kerrot tärkeimmät tapahtumat ja 

mielenkiintoisimmat juonen käänteet. 

___________________________________________________________________________ 

Tiivistäjä 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



5. Neljäs kokoontuminen 

Puheenjohtajana toimii: _______________________________________________________ 

- Lukekaa toisillenne kirjottamanne tiivistelmät ja keskustelkaa kirjoista. Esittäkää 

kysymyksiä toisillenne ja kertokaa, mikä kirjassa oli hyvää, mistä taas ette ehkä 

pitäneet.  

- Arvioikaa toimintaanne lukupiirissä täyttämällä opettajan antama arviointilomake. 

 

___________________________________________________________________________ 

 


