
Turun normaalikoulu: Kielitietoisuus- ja lukutaito 

 

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS 

Agenda 2030 tavoite 4: taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet  

 

Omalla kielellä oppimisen päivä 30.3.2022 

Omalla kielellä oppimisen päivänä ala- ja yläkoulussa kilpailtiin siitä, kuka löytää kouluyhteisöstä 

eniten erikielisiä oppilaita. Palkinnoksi annettiin elokuvalippu. Oppitunneiksi oli suunniteltu 

erilaisia tehtäviä eri kielillä esim. hyvän ruokahalun toivotus. Päivän tavoite oli muistuttaa, että 

oppia voi monella kielellä. Päivä järjestettiin yhteistyössä kielitietoisen opetuksen työryhmän 

kanssa.  

 

 

 

Kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9.2022  

Luokat osallistuivat Read Hour -tapahtumaan. Koulussa aloitettiin perinteinen lukusiesta 

lukutaidon parantamiseksi. Lukusiestalla yläkoulun 13.30 oppitunnilla luetaan 15 minuuttia 

omavalintaista tekstiä koko lukuvuoden ajan. Lukutaito on taito, jota pitää harjoitella ja jonka 

avulla tasa-arvoinen yhteiskunta on mahdollista saavuttaa. Lukutaitopäivä järjestettiin yhdessä 

koulun kielitietoisen opetuksen työryhmän kanssa.  

 

Opettajan ohjeet:  

LUKUTAITOPÄIVÄ 8.9.2022 

KERRO LUKUKOKEMUKSESTASI! 



 

Kerro oppilaille kirjasta, joka teki sinuun vaikutuksen tai joka oli mielestäsi muuten vaan hyvä. Voit 

valita kirjan, jonka olet lukenut lapsuudessa tai nuoruudessa – tai kirjan, joka jäi viimeksi mieleesi. 

Mikä kirja tahansa käy. 

 

Jos kirja löytyy sinulta kotoa, voit ottaa sen mukaasi näytille. Internetistä saa kirjojen kansia 

kuvahaulla myös kätevästi älytaululle näkyviin. Voit kertoa kirjasta alla olevien kysymysten avulla, 

jos niistä on apua. Kirjasta saa kertoa myös täysin vapaamuotoisesti. Tarkkoja juonipaljastuksia ei 

tarvita. 

 

Mistä kirja kertoo? Mikä siinä oli sinusta hyvää tai vaikuttavaa?  

Pystyitkö samastumaan johonkin kirjan henkilöön? Miten teos vaikutti ajatteluusi? Opitko kirjasta 

jotain uutta, tai tulitko ajatelleeksi jotain sellaista, mitä et muuten olisi tiennyt tai tajunnut? Saitko 

uusia näkökulmia elämään? Kiinnostuitko kirjan myötä uusista asioista tai saiko se sinut ottamaan 

selvää jostakin? Entä luitko lisää samasta aiheesta?  

Mitä lukeminen antaa tai on antanut sinulle? 

 

 

 

Monikielinen lehtikerho, syksy 2022  

Yläkoulun välituntikerhona käynnistyi marraskuussa monikielinen lehtikerho. Kerholaisten voimin 

tuotetaan monikielinen lehti oppilaista kiinnostavista aiheista. Kerho kokoontuu kolme kertaa 

viikossa pitkällä välitunnilla, kerho-ohjaajia on kaksi ja oppilaita 13. Kerhon tavoitteena on tuoda 

esille oppilaiden kotikieliä. Lehti ilmestyy ennen joulua. Voimme toivottavasti jatkaa kerhoa 

myöhemminkin.  


