
 

ALAKOULUT 

Luokat 1–2 

Kuvasta tarinaksi 

 

Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 

 

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. 

(Ihminen, eläin, esine,…) 

 

2. Oppilaat menevät istumaan piiriin (tai puoliympyrän muotoon) niin, että kaikki 

näkevät toisensa. 

 

3.  Opettaja antaa ohjeet:  

Kerro kuvasta tarina. Muista, että tarinassa voi olla paljon sellaisiakin asioita, joita 

kuvassa ei näy. Kaikki tarinat ovat omalla tavallaan hyviä. Ne voivat olla hauskoja, 

iloisia, surullisia tai ihan tavallisia. Nyt emme kommentoi toistemme tarinoita, vaan 

keskitymme kuuntelemaan. Jokaiselle tarinalle taputamme ja sitten siirrymme 

seuraavaan tarinaan. Aloita sanomalla ”Tässä kuvassa on…” 

 

4. opettaja kertoo omasta kuvastaan esimerkkitarinan. 

Esimerkiksi (kuvassa polkupyörä): Tässä kuvassa on polkupyörä, jonka Mikko sai 

syntymäpäivälahjaksi, kun hän täytti viisi vuotta. Ensin tässä pyörässä oli 

apupyörät, mutta pian Mikko oppi ajamaan ilman niitä, joten ne otettiin pyörästä 

pois. Pyörän satula oli kuitenkin niin korkealla, että Mikon jalat eivät ylettäneet 

maahan asti, ja siksi hän tarvitsi aluksi apua liikkeellelähtöön ja pysähtymiseen. 

Eräänä päivänä Mikko meni yksin ulos ja siirsi polkupyöränsä portaiden viereen 

niin, että hän pääsi lähtemään siitä liikkeelle. Ensin Mikko oli iloinen ja ylpeä siitä, 

että oli päässyt ihan yksin pyöränsä kyytiin, mutta vähän aikaa ajettuaan hän 

huomasi, että pysähtyminen ei ollutkaan ihan yhtä helppo juttu. Koska Mikkoa 

pelotti, että hän kaatuisi, jos hiljentäisi vauhtiaan, hänen oli pakko polkea koko ajan. 

Hän ajoi pihamaalla ympyrää niin kauan, että hänen päänsä meni ihan pyörälle.  



 

 

Kun kukaan ei tullut ulos auttamaan Mikkoa, eikä hän uskaltanut itse pysähtyä, oli 

hänen pakko keksiä suunnitelma päästäkseen pois pyörän selästä. Hän näki 

naapurin nurmikolla pienen, puhallettavan uima-altaan. Hän ajoi pyöränsä ihan sen 

viereen, hiljensi vauhtiaan ja lopulta pysähtyi altaan viereen. Hetken aikaa pyörä 

pysyi liikkumatta paikoillaan mutta sitten se lähti kallistumaan. Harmi vain, että se ei 

kallistunutkaan uima-altaan suuntaan, niin kuin Mikko oli ajatellut, vaan ihan toiseen 

suuntaan, nurmikolle. Pyörän kallistuessa yhä enemmän Mikko laittoi toisen 

jalkansa sivulle, ja niin pyörän kallistuminen loppui, eikä hän kaatunutkaan niin kuin 

oli pelännyt. Sinä päivänä Mikko oppi laskeutumaan turvallisesti ja aivan yksin pois 

pyöränsä satulasta. 

 

5. Oppilaat kertovat omat tarinansa. 

 

Tarinasta tekstiksi 

 

Tähän tarvitaan avuksi vanhempia, 5.–6. -luokkalaisia oppilaita, jotka kirjoittavat ykkös-

kakkosten tarinat paperille. Tällä kertaa ei käytetä apuna kuvia, vaan jokainen saa keksiä 

juuri sellaisen sadun tai tarinan kuin itse haluaa. 

 

Jos mahdollista, oppilaspari voi siirtyä johonkin rauhallisempaan tilaan tarinointia varten. 

Vanhempi oppilas antaa pienemmälleen seuraavan ohjeen: Kerro minulle satu tai tarina. 

Minä kirjoitan sen paperille juuri niin kuin sinä sen minulle kerrot. Lopuksi luen tarinan 

sinulle ääneen, ja jos haluat, voit vielä korjata siitä jotakin. 

 

Kun kaikkien oppilaiden tarinat ovat paperilla, kokoonnutaan yhteen kuuntelemaan, 

millaisia niistä on tullut. Isommat oppilaat lukevat vuorollaan kirjoittamansa tarinan ääneen. 

 

Jos aikaa ja kiinnostusta on, voidaan tarinat vielä kirjoittaa puhtaaksi (5.–6. –luokkien 

oppilaat!) ja koota niistä luokan oma kirja. Oppilaat voivat myös piirtää tarinaansa sopivan 

kuvan. 



 

 

Alakoulut 

Luokat 3–4 

 

1. Lukunäyte  

Jokainen oppilas lukee omasta kirjastaan noin minuutin, parin mittaisen näytteen 

valitsemastaan kohdasta. Muut yrittävät arvata, millainen kirja mahtaa olla 

kyseessä, mistä se kertoo, kuka on päähenkilö jne. Etukäteen kannattaa ohjeistaa 

oppilaita, ettei kannata näyttää muille kirjan kantta, ettei yllätys paljastu. 

 

2. Sekamelskatarina 

Jokaisella oppilaalla on oma kirja, jota hän sillä hetkellä on lukemassa. (Kotoa, 

kirjastosta, koulusta. Mikäli joltain puuttuu kirja, hän voi käyttää tässä esimerkiksi 

äidinkielen tai muun oppiaineen kirjaa.) 

Oppilaat lukevat vuorollaan valitsemansa virkkeen, jonka opettaja kirjoittaa taululle 

tai tietokoneelle helposti muokattavaan muotoon. Kun kaikkien virkkeet on saatu 

kirjoitettua, luetaan koko tarina, jossa ei luultavasti ole päätä eikä häntää. Tämän 

voi toteuttaa myös niin, että oppilaat käyvät vuorotellen kirjoittamassa kirjastaan 

valitsemansa virkkeen tietokoneelle ja siirtävät sitten osoitinta niin, ettei seuraava 

voi lukea, mitä edellinen on kirjoittanut. (Näin tarinasta tulee ehkä vielä yllättävämpi, 

mutta toisaalta ensimmäinen vaihtoehto antaa ainakin hieman enemmän 

mahdollisuuksia valita virkkeitä tekstin ehdoilla.) Kun tarina on luettu 

kokonaisuudessaan ääneen, ryhdytään yhdessä muokkaamaan tekstiä niin, että se 

kuulostaa mahdollisimman sujuvalta. Tehtävän voi tehdä myös niin, että jokainen 

valitsee omasta kirjastaan vain repliikkejä, jolloin saadaan aikaiseksi varsin 

kummallinen keskustelu. 

 

3. Kuka lukee? 

Valitaan viisi vapaaehtoista lukemaan vuorotellen ja satunnaisessa järjestyksessä 

samaa kirjaa luokan eteen. Muut oppilaat jäävät paikoilleen ja sulkevat silmänsä tai 

kääntyvät toiseen suuntaan, niin etteivät he tiedä, kuka milloinkin lukee. Lukijoiden  



 

 

tehtävänä on muuttaa ääntään niin, etteivät kuulijat pysty ainakaan helposti  

arvaamaan, kuka oli äänessä. Kun oppilas on lukenut tekstiä sopivan pätkän 

eteenpäin, muut saavat arvata, kuka lukija oikein oli. 

 

Alakoulut 

Luokat 5–6 

 

1. Kirjavinkkaus 

Jokainen oppilas valitsee itse (tai opettaja voi  jakaa) helppolukuisen kirjan, joka on 

suunnattu heitä itseään nuoremmille, noin 1.–2. -luokkalaisille tai vaihtoehtoisesti 

3.–4. -luokkalaisille. (Valmiita kirjalistoja ja suosituksia luokka-asteittain löytyy 

netistä vaikka kuinka paljon.) 

 

Oppilas lukee kirjan ja valmistautuu esittelemään sen nuoremmille oppilaille. 

Lukiessa voi tarvittaessa tehdä muistiinpanoja esimerkiksi kirjan henkilöistä ja 

tärkeimmistä tapahtumista, mutta itse vinkkaus kannattaa tehdä ihan suullisesti ja 

omin sanoin, ilman paperia. 

 

Luokan lukemista kirjoista kootaan lista, (kirjailija & kirjan nimi) joka monistetaan 

oppilaille, joille kirjoja vinkataan. He voivat sitten vinkkauksia kuunnellessaan laittaa 

merkinnän heitä kiinnostavan kirjan kohdalle ja etsiä myöhemmin listan avulla 

itseään kiinnostavaa luettavaa.  

 

Vinkkejä vinkkaukseen: 

1. Ota kirja mukaasi ja näytä sitä yleisölle. Kerro, mikä kirjan nimi on ja kuka sen 

on kirjoittanut. 

2.  Muista, että tehtävänäsi on innostaa ja houkutella joku lukemaan vinkkaamasi 

kirja. 

3.  Esittele kirjan henkilöt. Kerro, millaisia he ovat, mitä tekevät, minkä ikäisiä he 

ovat jne.  



 

 

4. Kerro lyhyesti, mistä kirja kertoo, mutta älä missään nimessä paljasta 

loppuratkaisua. 

5. Lue kirjasta näytteeksi jokin hyvä kohta. Sopiva näyte on sellainen, joka jää juuri 

sillä tavalla kesken, että kuulija haluaa ehdottomasti kuulla, mitä seuraavaksi 

tapahtuu! 

 

2. Kuka puhuu näin? 

 

Jokainen oppilas valitsee lukemastaan kirjasta yhden henkilön, josta tekee ensin 

lyhyen henkilökuvan vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 

a) sukupuoli 

b) ikä 

c) ammatti 

d) harrastukset 

e) Millaisessa maailmassa elää? 

f) nimi 

Mikäli näihin kysymyksiin ei kirjasta löydy suoraa vastausta, voi niihin vastata niin 

kuin lukija olettaa asioiden voivan olla. 

 

Seuraavaksi oppilaat poimivat tekstistä valitsemansa henkilön repliikkejä. (3–5 kpl) 

ja kirjoittavat ne paperille. Kun kaikki ovat valmiina, lukee jokainen vuorollaan 

kirjoittamansa repliikit ääneen ja muut yrittävät pohtia, millainen henkilö voisi puhua 

näin. Kootaan taululle oppilaiden kuulemansa perusteella luoma henkilökuva ja 

mietitään, miksi repliikeistä tulee mieleen tällainen henkilö. Lopuksi repliikit lukenut 

oppilas aina paljastaa, millainen henkilö todellisuudessa olikaan kyseessä. Pystyykö 

pelkästään repliikkien perusteella tekemään havaintoja henkilöistä? 

  

 


