KULJE HIIPIEN

Missä leijona luuraa?

KULJE LILLIPUTTIASKELIN
KULJE SUURIN ASKELIN
KUVAKIRJAT
ETSIKÄÄ
TASSUNJÄLJELLÄ
MERKITTY KIRJA JA
LUKEKAA TARINA
YHDESSÄ.
CD-LEVYT
ETSIKÄÄ
TASSUNJÄLJELLÄ
MERKITTY LEVY JA
KUUNNELKAA
LEIJONANMETSÄSTYS.

TIETOKIRJAT
ETSIKÄÄ TASSUNJÄLJELLÄ
MERKITTY KIRJA JA
LUKEKAA SIELTÄ, MISSÄ
LEIJONAT ASUVAT.

VIIMEINEN VIHJE:
KURKISTA
PALAUTUSKÄRRYN
ALLE, RÄYH!

LAINAUSAUTOMAATTI
ETSIKÄÄ AUTOMAATTIIN
KIINNITETTY
TASSUNJÄLKI JA
HARJOITELKAA KIRJAN
LAINAAMISTA.

Missä leijona luuraa?
Eskareiden kirjastonkäytön opetusta
Tarvikkeet:
-

-

Leijona-pehmolelu
Tietokirja leijonista
Kuvakirja (Knudsen, Michelle: Kirjaston leijona)
Lasten cd-levy, josta löytyy kappale Leijonan metsästys
tai muu leijona-aiheinen laulu.
(esim. Fröbelin palikat: Parhaat palat, kpl 7)
Kirjastokortti
4 muovitettua tassunjälkeä

Tavoitteet :
kirjastoon tutustuminen (kirjastotila, eri aineistot ja niiden paikat)
kirjastonkäytön opettelu (lainaaminen ja palauttaminen, kirjastossa käyttäytyminen, kirjan käsittely)
kirjallisuuteen tutustuminen ja lukuinnostuksen herättäminen (satuhetki)
tietokirjan ja tarinakirjan ero

Tunnin kulku:
Aluksi kerrotaan, että kirjaston leijonapehmolelu nimeltään Leo Leijona on kadonnut ja se on jättänyt
jälkeensä salaperäisen kartan – näytetään karttaa lapsille.
Siirrytään ensimmäiselle rastille (tietokirjat). Etsitään tassunjäljellä merkitty tietokirja ja luetaan, missä
leijonat asustavat. Todetaan, että ei ole mahdollista lähteä niin kauas leijonaa etsimään mutta tietokirjasta
löytyisi varmasti paljon muutakin tietoa leijonista. Vaikkapa mitä ne syövät ja miten vanhaksi elävät.
Löytyisiköhän leijonamaskotti kuitenkin lähempää? Jatketaan eteenpäin, huom. hiipien ettei leijona lähde
karkuun.
Siirrytään toiselle rastille (kuvakirjat). Etsitään tassunjäljellä merkitty kirja (Knudsen: Kirjaston leijona) ja
luetaan se (kannattaa harjoitella ja hieman lyhentää tarinaa). Jutellaan kirjaston säännöistä – mitä
kirjastossa voi tehdä ja mitä ei. Mietitään, mikä ero on tietokirjalla ja tarinakirjalla. Jatketaan matkaa
lilliputtiaskelin, ettei vahingossakaan juosta
Siirrytään kolmannelle rastille. Etsitään tassunjäljellä merkitty cd (Fröbelin Palikat: Parhaat palat),
kuunnellaan kpl 7 (Leijonanmetsästys) ja lauletaan mukana. Mietitään mitä muuta kirjastosta voi lainata
kuin kirjoja ja cd-levyjä (lehdet, lautapelit ja konsolipelit, dvd-levyt, äänikirjat). Jatketaan matkaa suurin
askelin, koska olemme leijonanmetsästäjiä.
Siirrytään neljännelle rastille. Etsitään automaatin jalkaan tai pohjalevyyn kiinnitetty tassunjälki.
Tassunjälkeen on kiinnitetty myös kirjastokortti. Harjoitellaan lainausautomaatin käyttöä ja kirjojen
palauttamista.
Harjoittelun jälkeen luetaan viimeinen vihje. Leijona löytyy palautuskärryn alta!

Huom. Leijonan tilalle voi vaihtaa toisenkin eläimen ja muokata tarinaa sen mukaan.

