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Kotiharjoittelua
Lukemisen harjoittelua on tutkittu maailmalla paljon. On huomattu, että sujuvaksi
lukijaksi voi oppia vain lukemalla. Minkään muun apukeinon ei toistaiseksi ole
todettu auttavan. Myöskään minkään tietynlaisen lukemisen ei ole todettu olevan
ylivertainen muihin lukemistapoihin. On kuitenkin joitain periaatteita, jotka ovat
osoittauneet tehokkaiksi.

Harjoitellaan
VÄHÄN AIKAA
kerrallaan,
mutta USEIN.

Harjoittelu
Harjoittelu on
Harjoittelusta
sisältää useita
JÄRJESTELMÄLLISTÄ saa positiivista
TOISTOKERTOJA. JA SUUNNITELTUA. PALAUTETTA,
joka on
johdonmukaista
ja välitöntä.

Harjoittelu
sisältää
ohjausta ja
MALLIN
sujuvasta
lukemisesta.

Harjoittelu on
lapselle
MOTIVOIVAA
ja lapsi on
siihen
SITOUTUNUT.

Kun nämä perusperiaatteet pitää mielessä, voi lukemista harjoitella monin tavoin,
vain mielikuvitus rajana! Tähän pankkiin on kerätty sata harjoitusta, joissa on
huomioitu yllämainittuja seikkoja.
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Autotalli
1. Eri automerkkejä koskevan tiedon etsiminen.
2. Kartan lukeminen ajomatkan aikana. Esimerkiksi kisailua siitä, kuka löytää tietyn paikan
ensimmäisenä.
3. Osoitteen kirjoittaminen navigaattoriin.
4. Korjaus- ja rakennusoppaiden lukeminen.
5. Tarvikkeiden tuoteselosteiden lukeminen, esimerkiksi maalipurkeista.

Eteinen
6. Lukeminen muita perheenjäseniä odotellessa.
7. Bussiaikataulujen lukeminen.
8. Perheen "päiväohjelman" lukeminen ja kirjoittaminen.
9. Viestien kirjoittaminen muille perheenjäsenille.
10. Kiinnostavan harrastelehden tilaaminen.
11. Saapuneen postin lajittelu.
12. Saapuneiden mainosten ja lehtien selailu. Esimerkiksi tiettyjen tarjousten etsiminen.

Keittiö
13. Keittiötarvikkeiden tuunaus. Esimerkiksi maustepurkkien päällystäminen ja
uudelleennimikointi.
14. Yhdessä kokkaaminen. Esimerkiksi reseptin lukeminen ja oikeiden tuotteiden
etsiminen.
15. Yhdessä leipominen. Esimerkiksi kivan reseptin etsiminen lehdestä tai internetistä.
16. Jääkaappimagneeteilla kirjoittelu ja leikkiminen.
17. Auttaminen kauppalistan kirjoittamisessa, esimerkiksi liitutaululle tai puhelimeen.
18. Kauppareissun jälkeen ostoskuitin lukeminen ääneen.
19. Rajatun lukuajan hyödyntäminen, esimerkiksi vanhemman laittaessa ruokaa.
20. Sanomalehden lukeminen. Esimerkiksi vanhempi voi valita lapselle mielenkiintoisen
"päivän uutisen", joka on sopivan lyhyt.
21. Tuoteselosteiden lukeminen pakkauksista, esimerkiksi aamupalalla.
22. Välipalalla lukeminen, esimerkiksi sarjakuvien lukeminen.
23. Nimipäivien etsiminen kalenterista.
24. Perheen kotityölistan lukeminen ja kirjoittaminen.
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25. Perheen yhteisen kalenterin kirjoittaminen ja lukeminen.
26. Päivän ruokalistan kirjoittaminen.
27. Viikon ruokalistan suunnitteleminen ja kirjoittaminen.

Kylpyhuone
28. Lukeminen hampaiden harjauksen ajan, esimerkiksi vitsikirjaa kaksi minuuttia.
29. Vessassa lukeminen.
30. Yllättävien lukupaikkojen tarjoaminen lapselle. Esimerkiksi sauna, vaatehuone
taskulampun valossa, ullakko.
31. Tuotepakkausten sisältöjen lukeminen, esimerkiksi shampoopulloista suihkun aikana.
32. Uuden tekstin etsiminen vaihtuvaan huoneentauluun.
33. Vaihtuvan huoneentaulun lukeminen, tekstit voivat olla vaikka lehtileikkeitä.
34. Tekstitettyjen wc-paperien tekstien lukeminen.

Lastenhuone
35. Askartelu- ja käsityöohjeiden lukeminen, esimerkiksi pienoismalleista.
36. Keräilykorttien keräily ja lukeminen.
37. Kirjanmerkin ja lukupassin askarteleminen, tyyli vapaa.
38. Sellaisten omien askarteluiden keksiminen, joissa on kirjoittamista. Esimerkiksi
sukupuun tekeminen.
39. Omien keräilykorttien tekeminen.
40. Erilaisten kirjoitustehtävien tarjoaminen, esimerkiksi tunnevihko, johon voi kirjoittaa
mieltä kuohuttavat asiat.
41. Kirjeiden ja kutsujen kirjoittaminen.
42. Lasten ristikoiden ratkaiseminen.
43. Omien sarjakuvien piirtäminen.
44. Puuhakirjojen tekeminen.
45. Kirjoitusmateriaalin tarjoaminen erilaisiin leikkeihin, esimerkiksi lehtiöt ja kynät
kauppaleikkiin.
46. Kirjaan perustuvan näytelmän keksiminen ja näytteleminen leluilla.
47. Oman huoneen sääntöjen kirjoittaminen.
48. Viestien kirjoittaminen perheenjäsenille.
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Makuuhuone
49. Kirjan lukeminen kaikulukuna: aikuinen lukee ensin ja lapsi lukee saman tekstin
uudestaan perässä.
50. Kirjan lukeminen sisaruksille, lemmikille tai pehmolelulle.
51. Kirjan lukeminen vuorotellen lause kerrallaan.
52. Kirjan lukeminen yhteen ääneen.
53. Luettujen sivujen merkitseminen ylös listaan.
54. Äänikirjan kuunteleminen ja samalla vastaavan kirjan lukeminen.
55. Vaatekaapin hyllyille kuuluvien vaatteiden kirjoittaminen lapulle hyllyn reunaan.

Olohuone
56. Hassun tarinan keksiminen. Esimerkiksi siten, että jokainen osallistuja ottaa jonkin
kirjan ja valitsee sieltä yhden lauseen. Tämän jälkeen lauseet yhdistetään tarinaksi.
57. Hauskojen vitsi- ja arvoituskirjojen sekä muiden lyhyitä tekstipätkiä sisältävien kirjojen
lukeminen yhdessä
58. Kirjahyllyn kirjojen aakkostaminen.
59. Kirjahyllyn kirjojen niteistä jonkin tietyn sanan etsimiskilpailu.
60. Kirjastoleikit. Esimerkiksi kotikirjaston kokoaminen ja kirjalistan tekeminen.
61. Lempikirjan esittely, vaikka pantomiiminäytelmänä.
62. Lukemisen teemaviikon järjestäminen. Koko perhe lukee tiettyä teemaa tai kirjaa.
Jokainen perheenjäsen osallistuu vuorollaan teeman päättämiseen.
63. Vaikeiden sanojen selitysten ja käännösten etsiminen, esimerkiksi sanakirjoista tai
internetistä.
64. Vanhojen kirjojen ja sanomalehtien luova käyttö askartelussa.
65. Aarteen etsintä ympäri kotia, vihjeet kirjallisena.
66. Laiva on lastattu -peliä kirjoittamalla.
67. Lautapelien ohjeiden lukeminen.
68. Lukemista vaativien lautapelien pelaaminen, esimerkiksi tietovisat, sananselityspelit ja
sananmuodostuspelit
69. Oman tietovisan laatiminen.
70. Laitteiden käyttöohjeiden lukeminen.
71. Sellaisten konsolipelien pelaaminen, joissa on lukemista, esimerkiksi laulupelit ja
tietovisat.
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72. Laulukirjoista laulaminen ja laulun sanojen lukeminen.
73. Omien laulunsanojen keksiminen ja kirjoittaminen.
74. Digiboksin tallenteiden järjestely ja etsintä.
75. Digikirjojen etsiminen ja lukeminen.
76. Katsottavassa ohjelmassa esiintyvien näyttelijöiden tietojen etsiminen internetistä.
77. Katsottaviin ohjelmiin ja elokuviin perehtyminen etukäteen internetissä.
78. Oman elokuvan tai näytelmän kirjoittaminen.
79. Teksti-tv:n lukeminen.
80. Tekstitettyjen tv-ohjelmien katsominen.
81. Televisio-ohjelmien aikana sosiaalisen median kautta kommentointiin osallistuminen.
82. Televisio-ohjelmien lukeminen, esimerkiksi sanomalehdestä tai internetistä.

Työhuone
83. Päivän runon tai vitsin etsiminen tai kirjoittaminen (digi)kehyksiin.
84. Vanhan ajan kirjoituskoneen käyttö.
85. Pikaviestien ja tekstiviestien kirjoittelu kavereille ja perheenjäsenille.
86. Animaatioiden tekeminen.
87. Blogien lukeminen.
88. Blogin kirjoittaminen.
89. Harrastesivujen lukeminen.
90. Kirja-arvostelujen kirjoittaminen.
91. Kirjaston nettisivujen selaaminen ja kirjojen etsintä.
92. Lapsi kertoo tarinan aikuiselle ja aikuinen kirjoittaa sen muistiin.
93. Lukemista harjoittavien tietokonepelien pelaaminen, esimerkiksi ilmainen Ekapeli.
94. Lukemista vaativien tietokonepelien pelaaminen, esimerkiksi roolipelit.
95. Oman kirjan tekeminen tietokoneella, esimerkiksi valokuvakirja, jossa on tekstejä.
96. Oman lehden tekeminen tietokoneella.
97. Peliohjeisiin perehtyminen ja yhdessä pelaaminen.
98. Päiväkirjan kirjoittaminen. Esimerkiksi käsin tai tietokoneella.
99. Salakirjoituksen laatiminen.
100. Tiedon etsiminen internetistä, esimerkiksi laulunsanoja, urheilutuloksia tai reseptejä.
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