
 



 

LUKUKASSIT ①–⑥ 

OMA IDEAPANKKI 

Ideapankissa muutamia kassikohtaisia ideoita virikkeeksi ja sovellettavaksi omalle ryhmälle ja 

omaan lukuarkeen sopivaksi. 

Taltioidaan kirjaan ja kirjoihin liittyviä omia askarteluja, leikkejä, sanataidejuttuja, ihmettelyjä ja 

keskusteluja.  

Kerätään ja jaetaan omia ideoita, kokemuksia, vinkkejä ja linkkejä myös yhteiseen käyttöön. 

Jokainen voi tehdä omannäköisiään juttuja. Idean tarvitse olla iso eikä uusi! 

 

Toistuvasti toteutettavissa mm. 

• Sadutus 

• Loruleikit 

• Roolileikit 

• Viikon tai kuukauden runo 

• Lorukortit 

• Oman kirjan päivä 

•    

•   

•  

•   

•   

•    



 



 

 

LUKUKASSI ① 
 
 

  
Ekat laulut ja lorut 
 

  
Harjanne, Maikki 

Minä Minttu 

 

  
Heilala, Katariina 

Muumipeikon retket 

  
Hiltunen, Mikko 
Minun päiväni 
 

 
 

 

  
Hogan, Martina 
Ensimmäiset sanat: eläimet 
 

 
Kuronen, Kirsti 
Kerro minulle kaunis sana 
 

   
Lindgren, Astrid 
Kesäkummun Marikki 
ja Liisa 
  

  
Marttinen, Tittamamari 
Iloinen lorutoukka 
 

  
Mikkanen, Raili 
Vihreäsilmäinen 
lohikäärme 

 

 

  
Olkinuora, Susanna 
1, 2, 3 : kuinka monta 
eläintä 
 

  
Prasadam-Halls,Smriti 
Vauhdikkaat kilpa-ajajat 
 

  
Wieslander, Jujja 
Mimmi Lehmä lukee 
 

  
Willis, Jeanne 
Myyrän auringonnousu 
 
MUKANA MYÖS: 

 
Lotto (viidakko) 

 

 
 



Kuronen, Kirsti & Pertamo, Karoliina 

Kerro minulle kaunis sana 

• Kirjan Jaakko etsii kauniita sanoja siniseen lippaaseen.   

• Ottakaa käyttöön oma sininen lipas, johon voitte keräillä kauniita sanoja. Lipas voi olla 

oikea lipas, kuva lippaasta tai itse askarreltu lipas esim. luukkulipas kartongille. Kauniita 

asioita voidaan kerätä myös kuvina ja nimetä ne yhdessä (esim. lumihiutale). 

 

Mikkanen, Raili & Linnea, Sirkku 

Vihreäsilmäinen lohikäärme 

• Pieni Uutu lohikäärme on vielä vauva eikä osaa kaikkia lohikäärmeiden temppuja. Voitte 

harjoitella niitä yhdessä ja miettiä, mitä hyötyä tai iloa tempuista on. Keksittekö uusia 

temppuja? 

• Uutu kiittää sata lohikäärmekiitosta. Keksikää omat lohikäärmekiitokset tai –tervehdykset. 

Miltä ne kuulostavat, näyttävät ja/tai tuntuvat? Voiko niitä askarrella vai pitääkö ne 

näytellä? 

• Muumipeikon retket –kirjassa (s. 159) mm. Viimeinen lohikäärme -leikki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUKUKASSI ② 

 
 

   
Antony, Steve 
Kiitos, herra Panda 
 

  
Erkintalo, Jenni 
Millainen minä? 
 

 
Happonen, Kaisa 

Mur, eli karhu 

 

  
Joyce, Melanie 

Suloiset eläinsadut 

 

 

 

  
Kaarla, Riina 
Värit 
 

  
Katajavuori, Riina 
Pulmu asuu 
 

  
Kokkonen, Kiti 
Tanhupallon 
askartelukirja 
 

 
Louhi, Kristiina 
Tompan juhlakirja 
  

  
McBratney, Sam 
Arvaa kuinka paljon  
sinua rakastan 
 

 

  
Perkiö, Pia 
Tule mukaan, sanoi Leijona - 
loruja lasten arkeen 
 

  
Rönn, Åsa 
Pekka Töpöhäntä ja  
Mauri Mäyräkoira 
 

  
Scollon, Bill 
Taikahiiren tarina 
 

  
Skaltsas, Christos 
Merirosvot 
 
MUKANA MYÖS: 

 
Hurme, Vuokko 
Taaperon kanssa -
puuhakortit 
 



Happonen, Kaisa & Vasko, Anne 

Mur, eli karhu 

• Mur on karhu, joka ei osaa nukkua talviunta. Muiden karhujen pesäkummuista nousee 

unihuurua. 

• Mistä karhut uneksivat? Millaisiin seikkailuihin talviunet niitä kuljettavat? Keksikää yhdessä 

karhujen talviunia. (http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset/) 

• Huom. Kirjaan voi ladata vuorovaikutteisen mobiilisovelluksen (Mur), joka on suunniteltu 

4–8-vuotiaille.  ”Etsi kirjasta lintu ja avaa lintua napauttamalla taikaikkuna Murin 

maailmaan! Kirjan kuvia skannaamalla avautuu pääsy interaktiiviseen seikkailuun 

maailmassa, jota voi tutkia 360-asteisesti.” 

 

Katajavuori, Riina & Savolainen, Salla 

Pulmu asuu   

• Pulmu tekee pahvilaatikosta mukavan kodin. 

• Mitä jos Pulmu saa naapurin? Kuka hän voisi olla? Millainen koti naapurilla on, mitä kodissa 

voi tehdä, millaisia vieraita naapurille tulee? Mitä asukas tekee aamuisin, millaisia leikkejä 

leikkii? Miten Pulmu ja naapuri tutustuvat toisiinsa?  

• Tehkää yhdessä pahvilaatikosta tai tulitikkuaskista koti Pulmulle ja/tai naapurille. Kodin voi 

myös piirtää tai rakentaa kollaasina lehtikuvista. Erilaisista rakennelmista voi rakentaa 

kylän tai kaupungin. Miettikää, millaista rakentamassanne kodissa ja naapurustossa on 

asua.   

http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset/


11 

 

LUKUKASSI ③ 

 
 

   
Butler, M. Christina 
Siili ja metsän äänet 
 

   
Daynes, Katie 
Miten aistit toimivat?  
 

 
Harjanne, Maikki 

Santtu yökylässä 

 

  
Hogan, Martina 

Ensimmäiset sanat: 

kulkuneuvot 

 
 

 

  
Kallio, Liisa 
Pikku Papun värikäs sirkus 
 

  
Kunnas, Mauri 
Koiramäen talossa 
 

  
Kuusela, Anne-Maria 
Pieni kirja tunteista 
 

 
Lindgren, Astrid 
Eemelin suuri kuvakirja 
  

  
McCleary, Stacey 
Annan sinulle maailman 
 

 

  
Napp, Daniel 
Mikko Murina lomailee 
 

  
Reittu, Ninka 
Silloin kun on superolo 
 

  
Scarry, Patricia 
Maalaishiiri ja 
kaupunkilaishiiri 
 

  
Skaltsas, Christos 
Yksisarviset 
 
MUKANA MYÖS: 

 
Koiramäki - muistipeli 
 

 
 



Reittu, Ninka 
Silloin kun on superolo 

• Alussa kaikki menee pieleen. Pieni toivoo, että jokainen päivä olisi jäätelöpäivä. 

• Millaisia olisivat omat haaveiden päivät? Joka päivä suklaapäivä? Joka päivä 

huvipuistopäivä?  

• Jos jokainen päivä olisi haaveiden päivä, miten päivä sujuisi heti aamusta pitäen? 

Herääminen, aamiainen, automatka, vessareissu, päiväunet jne.? Keksikää yhdessä tarina 

haaveiden päivästä ja kirjoittakaa se muistiin, tai suunnitelkaa erilaisia haaveiden päiviä.   

• Millainen olisi oman lemmikin tai satuhahmon haaveiden päivä? 

 

• Pieni tuiskahtaa naamalleen heinikkoon ja huomaa mittarimadon, kovakuoriaisen ja 

miljoona murkkua. Mitä näet, jos pysähdyt johonkin ihan eri paikkaan kuin tavallisesti. 

Huomaatko jotain uutta? 

• Kirjan lopussa Pieni keksii, että hymy tarttuu ja alkaa levitä. Kokeilkaa hymyilmeitä. 

Askarrelkaa erilaisia hymyilmeitä ja –ystävyksiä. Kirjoittakaa muistiin, keitä nämä 

keksimänne hahmot ovat ja miksi he hymyilevät. Miltä hymy tuntuu? 

 

Kunnas, Mauri 

Koiramäen talossa  

• Tutkikaa jotakin kirjan kuvaa ja keksikää, mitä Koiramäen talon asukkaat juttelevat 

keskenään.  

• Keksikää, mitä talkooväen elonkorjuujuhlissa tapahtuu.  Miksi Koiramäen Tuomas ei tanssi? 

Pääsevätkö muut keinumaan? (kuva sivuilla 24–25) 

Koiramäki Muistipeli 

• Pelaamisen lisäksi kortteja voi käyttää omien tarinoiden keksimiseen. 

• Valitkaa mieleisin kortti ja kertokaa, mikä siinä on kiinnostavaa.  

• Tutkikaa yksittäistä korttia ja keksikää yhdessä, mitä siinä tapahtuu ja mitä hahmot juuri 

sanovat. Kirjoittakaa repliikit askarreltuihin puhekupliin, ottakaa kuva muistoksi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUKUKASSI ④ 

 
 

   
Cousins, Lucy 
Maisa leipoo kakun 
 

   
Davidsson, Cecilia 
Muumipeikko ja 
näkymätön vieras  
 

 
Dinosaurukset 

 

  
Heikkilä, Petra 
Sukkahukka 
 

 

 

  
Hogan, Martina 
Ensimmäiset sanat 
 

  
Jäntti, Riikka 
Pikku hiiri tuuliviiri 
 

 
Lindman, Mervi 
Peppe on ihana 
  

  
Karjalainen, Elina 
Uppo-Nalle 

 

  
Melling, David 
Loiskun värit 
 

 

  
Perkiö, Pia 
Siilin satupuu 
 

  
Pfister, Markus 
Aina ei voi voittaa, 
Sateenkaarikala 
 

  
Scollon, Bill 
Frozen 
 

  
Teräs, Mila 
Hirvivaarin ihmeellinen 
löytö 
 
MUKANA MYÖS:  

 
Sorminuket 
Afrikan eläimet 
 



Perkiö, Pia & Sakki, Pia 

Siilin satupuu 

• Jänis junassa -runossa (s. 28) jänis hyppää junan kyytiin. ”Jänis tykkää matkustaa ja mennä 

vaikka minne.” 

• Millä kaikilla kulkuvälineillä voidaan matkustaa? Mitä jos jänis haluaa kokeilla traktorilla 

matkustamista tai veneilyä? Kerätkää tai piirtäkää kuvia erilaisista kulkuvälineistä. Piirtäkää 

tai askarrelkaa (esim. paperinukkena) jänis kulkuvälineen kyytiin. 

• Muuttakaa runon alkua kulkuvälineen mukaan: ”Eteenpäin ja (miten) (mikä kulkuväline) 

(kulkee miten), joka päivä niin kuin _____ (halkoo?)(mitä?).” Millainen omasta runosta tuli? 

 

Teräs, Mila & Bast, Terese 

Hirvivaarin ihmeellinen löytö 

• Hirvivaari tapaa matkallaan Kaisa Kärpäsen, joka esiintyy hyönteisten yhtyeessä.  

• Mitä hyönteisiä tulee mieleen? Millainen hyönteisten bändi voisi olla? Millaisia esityksiä se 

esittäisi? Leikkikää hyönteisten bändiä. Kenelle esiintyisitte? Mikä leikissä oli hauskinta? 

• Piirtäkää ja/tai askarrelkaa mielikuvitusötököitä, joilla on bändi. Mikä voisi olla bändin 

nimi?  

• Tehkää yhdessä hyönteisten bändin tapahtumamainos. Missä mainos voitaisiin julkaista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUKUKASSI ⑤ 

 
 

   
Choux, Nathalie 
Kurkkaa: etsi pentu 
 

   
Donaldson, Julia 
Mörkyli  
 

 
Grimm, Jacob 
Grimmin eläinsatuja 

 

  
Inkpen, Mick 
Tessun pienet ystävät 
 
 

 

 

  
Kirkkopelto, Katri 
Piki 
 

  
Kunnas, Kirsi 
Tiitiäisen runolelu 
 

 
Kunnas, Mauri 
Pieni urheilukirja 
  

  
Maijala, Marika 
Kissa katoaa 
 

  
Nopola, Tiina 

Siiri ja koppava kaniini 

  
Olkinuora, Susanna 
Oma pieni 
vastakohtakirjani 
 

  
Pelham, David 
Maailman eläimiä:  
pop-up-paperiveistoksia 
 

  
Pipsan superkiva äänikirja 
 

  
Scarry, Richard 
Suuri piirakkaryöstö 
 
MUKANA MYÖS:  
 

  
Rahikka, Kerttu 
Minä oivallan -
kysymyskortit 
 
 



Kirkkopelto, Katri 

Piki 

• Piki tekee metsässä superloikkia Salamasankarin asussa.  

• Jokainen esittää vuorollaan keksimänsä superloikan. Kaikille taputetaan.  

(Kirjasta Haapsalo, Kirkkopelto & Repo): Mun ja sun juttu! Lasten sosiaalisten taitojen 

vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä) 

• Keksikää omalle superloikalle tarina. Millaisessa tilanteessa supersankarin kannattaa 

loikkia? Mitä loikan jälkeen tapahtuu? Mikä voisi olla oman superloikan nimi? 

 

Olkinuora, Susanna 

Oma pieni vastakohtakirjani 

• Keräilkää erilaisia vastakohtapareja. 

• Tehkää omia vastakohtakortteja. 

• Keksikää oma satu, jossa käytätte löytämiänne vastakohtia. Jos ette keksi monia erilaisia 

vastakohtapareja, voitte myös käyttää aina samaa. Millainen satu siitä syntyy? 

 

Olipa kerran (esim. pitkä) ___________ _____________, jolla oli (lyhyt)________.  

Olipa kerran… 

Joka päivä… 

Kunnes eräänä päivänä… 

Siitä seurasi, että… 

Kunnes viimein… 

Sen päivän jälkeen… 

 
 



 

LUKUKASSI ⑥ 

 

   
Daynes, Katie 
Tutki! Pottaa 
 
 

 
Ford, Emily 
Muumi askartelukirja 
 

 

  
Hill, Eric 
Puppe menee juhliin 
 

  
Itkonen, Jukka 
Hirvi irvistää 

  
Kanto, Anneli 
Kastehelmi Virtanen ja 
oma tahto 
 

  
Lampela, Hannele 
Prinsessa Pikkiriikin  
kootut tuhmuroinnit 

 

  
Lane, Charly 
Katsos vain! 
 

  
Mitchell, Melanie 
Hyvää huomenta, hyvää 
yötä! 
 

  
Newson, Karl 
Karhu on karhu (tai ehkä 
joku muu…) 
 

  
Petrossi, Fabrizio 
Ryhmä Hau : parhaat tarinat 
 

  
Pöyhönen, Julia 
Fanni ja suuri tunnemöykky 
 

  
Teräs, Mila 
Kettu ja värit 
 

  
Willis, Jeanne 
Sinihirviö tahtoo kaiken! 
 
MUKANA MYÖS:  

 
Pöyhönen, Julia 

Fannin tunnetaitokortit 



Newson, Karl 

Karhu on karhu (tai ehkä joku muu…) 

• Ennen talviuniaan karhu ei oikein muista olevansa karhu, vaan kokeilee millaista olisi olla 

lintu, hirvi, kettu, hirvi tai orava.  

• Muistelkaa yhdessä erilaisia metsän eläimiä tai kotieläimiä. Mitä erityisiä ominaisuuksia 

näillä eläimillä on?  

• Millaista olisi, jos kissa yrittäisi olla hevonen tai koira akvaariokala? Millaisiin kommelluksiin 

ne voisivat joutua? 

• Millainen eläin voisi olla puoliksi kissa ja puoliksi hevonen? 

 

Teräs, Mila & Pertamo, Karoliina 

Kettu ja värit 

• Kettu haluaa maalata taivaanrantaa ja etsii maailman kauneinta väriä. 

• Millainen on maailman kaunein väri? 

• Etsikää erivärisiä kankaita ja kuvia, tehkää tähtitaivas, tanssikaa yhdessä Ketun 

revontulitanssi erivärisiä kankaita liehuttaen. 

 

• Kirjan voi lukea myös pienissä erissä eri päivinä ja pohtia jokaista Ketun kohtaamista ja 

väriä erikseen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linkkejä ideointiin ja soveltamiseen myös pienempien lasten kanssa 

 

Esiopetuksen Lukuhöperö-diplomi 

https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/esiopetuksen-lukuhopero (tehtävälista)  

LUE LAPSELLE mm. tietoa lukemisesta, kirjavinkkejä, lorupankki 

https://luelapselle.fi/vinkkeja-varhaiskasvatukseen/ 

LUKULIIKE vinkit varhaiskasvatukseen 

https://lukuliike.fi/ammattilaisille/  

LUKUVIIKKO tehtäväpankki 

https://lukuviikko.fi/tehtavapankki/  

LUMOTUT SANAT kirjallisuuslähtöisiä sanataideharjoituksia 

http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset/ 

PUKSTAAVI JA LASTENKIRJAINSTITUUTTI, materiaalia varhaiskasvatukseen ja perheille mm. 

lorukortit http://www.pukstaavi.fi/fi/palvelut/koulut-ja-paivakodit/paivakodit-ja-perheet.html  

TARTU TARINAAN ja NIILO MÄKI INSTITUUTIN LUKUTUOKIOT, lukutuokioita ja toiminnallisia 

tehtäviä https://www.tartutarinaan.fi/    https://lukutuokiot.nmi.fi/  

Varhaiskasvattajille 

Loruttelu, ääneen lukeminen sekä kielen rikkaan ja moninaisen maailman avaaminen lapselle antaa 
hyvän pohjan lukuharrastukselle. Monilukutaito on osa lapsen oppimisen taitoa nyt ja 
tulevaisuudessa.  

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018) painotetaankin monilukutaitoa, joka määritellään näin: 
“Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä 
vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito.” 

Monilukutaitoiseksi kasvaminen edellyttää monipuolisia oppimisen menetelmiä, päivittäistä 
harjoittelua ja kiinnittymistä oman äidinkielen maailmaan. 

Varhaiskasvatuksessa pieniä kielitietoisia harjoituksia voivat olla: 

• ääneen lukeminen 
• lukemisesta keskusteleminen lasten kanssa yhdessä 
• teemakirjallisuus (esim. tunteita, luonnonilmiöitä, ihmisen kasvua ja kehittymistä 

käsittelevät teemat) 
• yhteistyö alaluokkien oppilaiden kanssa, jotka voivat käydä lukemassa pienemmille 
• erilaisiin mediateksteihin tutustuminen oman tuottamisen kautta  

(kuva, mainos, tarina, peli, satu, teatteriesitys, runonlausunta jne.)  
• tutustuminen kirjaimiin, sanoihin, erinäköisiin teksteihin 

Lähde: https://lukuliike.fi/ammattilaisille/varhaiskasvattajille/  
Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on 
edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä.  

https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/esiopetuksen-lukuhopero
https://luelapselle.fi/vinkkeja-varhaiskasvatukseen/
https://lukuliike.fi/ammattilaisille/
http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset/
http://www.pukstaavi.fi/fi/palvelut/koulut-ja-paivakodit/paivakodit-ja-perheet.html
https://www.tartutarinaan.fi/
https://lukutuokiot.nmi.fi/
https://lukuliike.fi/ammattilaisille/varhaiskasvattajille/

