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LUKIJAKSI-projektin yhteenveto syksy 2021 - kevät  2022

Lukuryhmämme palasi kesätauolta elo-syyskuun vaihteessa Kuokkalankulmassa,
Pihlajamäessä ja Otsonmäessä. Kaikki “vanhat” lapset olivat mukana, Otsonmäen
lukuryhmään tuli yksi uusi lapsi. Pian hän oli ryhmäytynyt mukaan toimintaan, olivathan
lapset keskenään tuttuja. Joten kuluneen kauden aikana mukana oli yhteensä 20 lasta
kolmessa päiväkodissa.

Aloitimme ensimmäisen lukuhetken jokaisessa ryhmässä muistelemalla, mitä kaikkea kivaa
oli tapahtunut kesän aikana. Mukavan kesämuiston sai piirtää paperille; syntyi kuvia
jäätelötötteröistä, uimarannasta, kukista, Särkänniemestä. Sen jälkeen kertasimme, mitä
Lukutuokioiden aikana tapahtuu; tervehdyslaulu, tähtinimet, lukuhetki, yhteinen leikkituokio,
Satutädin Salataskujen tutkinta, lopetuslaulu. Hyvin lapset muistivat nämä kaikki. Ja sen
tärkeän loppuhalauksen!

Noin kuukauden välein toin lapsille esiteltäväksi tulevia lukukirjoja. Lapset saivat tutustua
kirjoihin selailemalla kirjojen kuvia; se oli mieluinen hetki!  Ja sitten valittiin tähtinimien avulla
äänestämällä, mikä kirja tänään luettaisiin. Näin lapset saivat opetella vuoden aikana mitä
tarkoittaa sopiminen, kompromissien teko ja  pettymysten sietokyky.

Syksyn aikana täsmentyivät lasten yksilölliset sekä ryhmien väliset erot. Yhdelle ryhmälle
tunti ei tahtonut innostuksen vuoksi riittää, toiselle piti pelkistää reiluun puoleen tuntiin,
kolmannelle tältä väliltä. Nämä erot toivat Satutädin toiminnan suunnitteluun lisähaastetta!

Kaiken kaikkiaan monia tapahtumia toteutettiin kaikissa ryhmissä, esim. syksyinen
metsäretki eväineen. Lukutunnin ohjelmarunko oli sama joka ryhmässä, tuttu ja hyväksi
havaittu keväältä -21.
Lapset saivat hakea esillä olevista tähtinimistä omansa ja lauloimme yhdessä
tervehdyslaulun lapset ja aikuiset nimeltä mainiten. Toin tarjolle aina muutaman kirjan, joita
lapset saivat hetken katsella ja sen jälkeen valita mieluisan luettavaksi tähtinimien avulla
äänestämällä. Harvoin enää syksyn aikana tuli pettymyksiä, ellei juuri sillä kerralla oma
suosikki tullut valituksi. Oman vuoron odottelussa edistyttiin myös syksyn aikana. Lukemisen
aikana rohkaisin lapsia esittämään heränneitä ajatuksia luettavasta kirjasta ja kuvista.
Joskus tarkistin kyselemällä, olivatko lapset ymmärtäneet luettua tarinaa. Usein kävi niin,
että lukuhetken päätteeksi lapset halusivat jatkaa keskustelua kirjan tapahtumista.
Muutaman kerran kävi jopa niin, että kirja olisi pitänyt lukea saman tien uudestaan!

Tarinan päätteeksi leikimme yhdessä jonkin lapsille mieluisan leikin, joskus tästäkin piti
äänestää. Hyvin suosituiksi osoittautuivat Myrkkysienileikki, Taikahuivi (muistileikki),
Tunnustele ja tunnista esineitä, Avaimen piilotus, Noita-akka Pomperipossa. Myöhemmin
syksyllä tuli uutena Riimikortit, jotka eivät vielä keväällä niin kiinnostaneet. Varsinkin yksi
ryhmä innostui niistä niin, etteivät olisi malttaneet aina lopettaakaan! Myös alettiin vaatia,
ettei kuvavihjettä saanut näyttää ja että satutädin pitäisi valita joku oikein vaikea. Hienoa!
Syksyllä tuli mukaan myös kaverin nimen tunnistaminen; halukkaat saivat vuorollaan jakaa
kaikkien lasten ja aikuisten tähtinimet. Aikuiset antoivat välillä vihjeapua. Leikin päätteeksi
jokainen sai kurkistaa Satutädin  Salataskuihin, mitä niistä tällä kertaa löytyykään. Lopuksi
lauloimme tutun lopetuslaulun. Kaikkien ryhmien mukana oli aina yksi päiväkodin aikuinen,
tästä suuri kiitos teille kaikille!
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Syksyn ja kevään aikana oli muutama nukketeatteri/varjoteatteriesitys, johon pääsivät
mukaan  kaikki päiväkodin 2017 syntyneet lapset.

‘On ollut nähtävissä, että keskittymiskyky, kuuntelutaito ja toisten huomioiminen ovat
kuluneen kauden aikana kehittyneet joka ryhmässä. Hiljaisempienkin lasten rohkeus esittää
mielipiteitään ja kysymyksiä on kasvanut. Alusta alkaen yhtenä tärkeimpänä tavoitteenani on
ollut iloisen, lämpimän ja aikuiseen luottavan ilmapiirin luominen lukuryhmissä. Ja tietysti
“punaisena lankana” kulkee koko ajan Lukutoiminnan tavoitteet, painopisteet ja arviointi .
Tarkemmin  https://www.lempaala.fi/vapaa-aika/kirjastot/lapset-ja-nuoret/lukijaksi-projekti/
Huomasin nämä edellä mainitut seikat erityisesti tuokioissa, joissa oli mukana muitakin
päiväkodin lapsia. Lapset halusivat välillä kommentoida tarinaa esityksen aikana,
lukuryhmäni  lapsista kukaan ei “rönsyillyt” keskustelussa tarinan ulkopuolelle.

Lukutuokiot olivat tauolla koulujen lomien aikaan; syksyllä, jouluna ja hiihtolomalla. Tarinat
jatkuvat Kuokkalankulmassa tiistaina 30. elokuuta, Pihlajamäessä keskiviikkona 31.
elokuuta ja Otsonmäessä torstaina 1. syyskuuta.

Tulevana syksynä jatkamme tutulla lukutuntirungolla. Mukana ovat tietysti Riimikortit, jotka
alkoivat kiinnostaa lapsia. Myös dia-satu oli mieluinen, niitä otamme lisää. Ja sadutusta
porukalla ajattelin kokeilla. Myöhemmin ehkä nukketeatteri-pajoja, valmiita tuotoksia
voisimme esittää yhdessä vaikka “kutsuvieraille”. Näin saamme samalla myös
esiintymisrohkeutta. Pari kertaa oli kirjaimiin tutustumista LEIKINOMAISESTI. Niitäkin
voisimme ottaa jonkun kerran, ne sujuivat niin hienosti ja lapset olivat ylpeitä
osaamisestaan!

Olen tehnyt jokaisesta lukutuokiosta dokumentoinnin ja lähettänyt sen sähköpostilla
lastenkirjaston Sari Musakalle, hänen ideansa oli alun perin ajatus Lukijaksi-projektista. Hän
on myös yhteyshenkilöni ja tukijani kirjastossa. Edelleen dokumentoinnit menivät myös ko.
päiväkodin yhteyshenkilöille ja Lukijaksi-ryhmän lasten vanhemmille piilokopioina. Laitan
päätteeksi luettelon niistä kirjoista, joita on syksyn ja kevään aikana luettu. Mukana on myös
nukketeatterit ym.

Kesävinkki; kaikkia näitä kirjoja saa ainakin Lempäälän pääkirjastosta.
Ajatuksia herättävä, siis hyvä lukuvinkki aikuisille; Aamulehti 9.6.2022 , sivu B14 “Kaikkien
pitäisi lukea pienenä Aku Ankkaa”. Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Merja Lumijärven
haastattelu

Hyvää kesää teille kaikille, toivottaa Satutäti Irma Hakola

Irman paras kesämuisto; lapsenlapsen lapseni Miion kanssa Särkänniemessä
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SYYSKAUSI 2021

Porsas Urhea, alkujaan Martti Haavion satu, nykysovitus Tiina Alastalo
Anna ja Elsa “Seikkailu lumotussa metsässä” ; äänitehostekirja
Nalle Nokikämmen; Tammen Kultaiset kirjat
Hauska automatka; Tammen Kultaiset Kirjat
Matti Majavan salaisuus; Tammen Kultaiset kirjat
Muumilaakson tarinoita :” Jäljet lumessa”; Tammen Kultaiset Kirjat
Muumin yllätyslahja
Muumit vaipuvat talviunille
Tiuku, pieni hammaskeiju
Pekka Töpöhäntä leikkii piilosta
Mauri Kunnas “Herra Hakkaraisen aakkoset ja numerot”
Pieni Punahilkka (Salaperäisessä Satumajassa)
Porsas Urhea; varjoteatteriesitys
Peppi Pitkätossu; etsi ja löydä (tarina ja tehtäviä)
Hiirulan perheen joulu
Soiva Joulukuusi (tarina ja tehtäviä)
Pete ja Pulmu; joulukuusi
Astrid Lingren “Tallin joulu” (tarina ja esitys ISOISTA kuvista)

KEVÄTKAUSI 2022

Kolme pientä porsasta; kuuntelimme äänikirjana
Tässä kirjassa asuu Lohikäärme (mukana tehtäviä)
Tässä kirjassa asuu Hirviö (mukana tehtäviä)
Mörri Hanhiemona
Mörri muuttaa
Hotelli Mörri
Muumilaakson salapoliisit; Helminauhan arvoitus (lopussa hoksaamistehtävä)
Kivikeitto (Salaperäisessä Satumajassa)
Tuhkimo; Tammen Kultaiset Kirjat
Mörkyli (nukketeatteriesitys)
Olet aina rakas
Ravi raivostuu
Herra Kontiaisen aarrejahti (Salaperäisessä Satumajassa)
Molli ja hirveä herne
Pikkumyyrä joka tahtoi tietää kuka kehtasi kakkia kikkaran suoraan hänen päähänsä
Viiru ja Pesonen rakentavat auton (mukana tehtäviä)
Jänön ja Karhun koti
Isla saa kavereita

Kirjailijavierailu; Jade Haapasalo, hän luki kirjan “Hirviö tuli taloon”.
Lopuksi jokainen sai askarrella oman Hirviö-kirjanmerkin.
Mukana olivat kaikki päiväkodin 2017 syntyneet lapset.

Hannu ja Kerttu dia-satu


