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Kirjaston ja esi- ja perusopetuksen yhteistyö Ilmajoella
Ilmajoen kirjaston ja esi- ja perusopetuksen yhteistyösuunnitelma koskee kunnassa
annettavaa esiopetusta kouluissa ja päiväkodeissa sekä perusopetusta alakouluissa ja
Jaakko Ilkan koulussa.
Yhteistyösuunnitelman tavoitteena on lukemaan innostaminen ja aktiivisen
lukuharrastuksen virittäminen. Tämä suunnitelma toimii ohjeena, jonka mukaan
yhteistyötä voidaan toteuttaa resurssien puitteissa. Tavoitteena on, että kaikille
oppilaille annetaan tasapuolisesti mahdollisuus yhtenäiseen ja monipuoliseen
tiedonhallintataitojen oppimiseen ja kirjallisuuteen tutustumiseen. Jokainen ikäluokka
tulee varsinaiseen kirjastonkäytön opetukseen vähintään joka toinen vuosi.
Yhteistyösuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen mukaan.

Tavoitteet
Esiopetus ja 1.-2.-luokat
Lapsi saa mukavia elämyksiä kirjojen parissa, kuuntelee ja lukee
kirjallisuutta. Oppii löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa
luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja. Hän oppii huolehtimaan
lainaamastaan aineistosta ja hän osaa asioida sekä kirjastossa että
kirjastoautossa.
3.-6-luokat
Kirjastonkäytön perusasioiden osaaminen. Lukemaan innostaminen ja
lukuharrastuksen kehittäminen.
7.-9.-luokat
Oppilas osaa pääosin itsenäisesti suunnitella ja etsiä lähdemateriaalia
tiedontarpeeseensa. Oppilas tuntee oman kirjaston aineistotietokannan.
Hän tuntee internetin erilaiset hakupalvelut ja osaa suhtautua kriittisesti
sieltä saamaansa tietoon.

Opetuskäynnit kirjastossa:
Kirjastokäynnin ajankohta olisi hyvä sopia ajoissa, mieluiten ainakin 1 viikkoa ennen.
Opetus voivat tulla kirjastoon myös aukioloajan ulkopuolella, kun ovat ilmoittaneet
siitä kirjastoon etukäteen.
Opettaja on
läsnä
kirjavinkkauksessa tai opetustilanteessa ja vastaa
järjestyksenpidosta. Koska opettajat tuntevat paremmin oppilaiden lukutaidon tason,
on heidän hyvä olla mukana ohjaamassa lapsia kirjavalinnassa.
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Esiopetus
Opetetaan kirjastokortin vastuullista käyttöä. Kirjastokäynnin yhteydessä
lapset saavat kirjastokortit, jos lasten korttihakemuskaavakkeet on
täytetty kotona etukäteen. Näissä kaavakkeissa täytyy olla huoltajan
allekirjoitus.
Opetellaan lainaamista ja palauttamista, keskustellaan käyttäytymisestä
kirjastossa ja kerrotaan kuinka käsitellään oikein kirjaston aineistoa.
Tutustutaan pääkirjastossa lastenosastoon ja siellä olevaan aineistoon.
Kerrotaan missä kirjastoautossa ovat lastenkirjat ja muu lasten aineisto.
Kehotetaan lapsia kysymään tarvittaessa apua ja neuvoa kirjaston
henkilökunnalta.
1.luokat

2.luokat

Annetaan lapsille kirjastokortti, jos heillä ei vielä sitä ole. Opetellaan
kortin vastuullista käyttöä.
Kerrotaan kirjaston pelisäännöt eli
lainaaminen ja palauttaminen
miten käyttäydytään
miten toimitaan jos kadottaa kirjastokortin, kirjaston
aineistoa tai kirjaston aineisto vahingoittuu.
Tutustutaan lastenosastoon ja siellä olevaan aineistoon, samoin myös
kirjastoautossa.
Esitellään lukudiplomi ja siihen liittyvät käytännöt.
Opastetaan lapsia kysymään tarvittaessa apua ja neuvoa kirjaston
henkilökunnalta.

Kerrataan kirjaston pelisäännöt lyhyesti.
Esitellään lastenosasto ja eri aineistolajit.
Aineiston löytyminen hyllystä eli
aakkostus
aineiston jaottelu (tietokirjat ja kaunokirjat).
Esitellään lukudiplomi ja siihen liittyvät käytännöt.
Opastetaan lapsia kysymään tarvittaessa apua ja neuvoa kirjaston
henkilökunnalta.
3.-4. luokat
Esitellään kolmosille lastenosasto ja nelosille nuorten osasto.
Aineiston löytyminen hyllystä eli aakkostus ja miten aakkosjärjestys
etenee hyllyssä. Tutustutaan jo alustavasti Yleisten kirjastojen
luokitusjärjestelmään (YKL).
Opetellaan asiakaspäätteen käyttöä eli
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neuvotaan tiedonhaun perusasiat: nimeke-, tekijä-, ja
asiasanahaku.
aineiston saatavuustietojen löytyminen asiakaspäätteeltä ja
löytyneiden tietojen ymmärtäminen.
Opastetaan lapsia kysymään tarvittaessa apua ja neuvoa kirjaston
henkilökunnalta.
5.-6.luokat
Esitellään nuorten osasto. Ja esitellään myös eri aineistojen paikat koko
kirjastossa: osastot, luokat.
Kerrataan aakkostusta ja aineiston löytymistä hyllystä ja mennään läpi
luokituksen perustiedot. Kerrataan yleisöpäätteen käyttöä.
7.-9.luokat
Tutustutaan koko kirjastoon.
Esitellään kaikki kirjaston palvelut.
Kerrataan asiakaspäätteen käyttö.
Luokkien kirjastovierailujen sisältö voidaan liittää eri oppiaineisiin ja
meneillään oleviin projekteihin.

Muu yhteistyö
Kirjavinkkaus
Kirjavinkkausta, kuten kirjastonkäytön opetustakin, järjestetään
resurssien mukaan eri luokka-asteille, varsinkin ala-koululaisille. Toiveena
olisi, että luokat kävisivät joka toinen vuosi kirjavinkkauksessa. Luokat
ovat tervetulleita vinkkaustunneille joko kirjastoon tai kirjastosta voidaan
tulla kouluille. Vinkkauksesta on sovittava etukäteen.
Kirjaston muut palvelut
Kirjastonkäytön opetuksen ja vinkkauksen lisäksi kirjaston palvelut ovat
vapaasti käytettävissä. Opettajat ja oppilaat ovat tervetulleita lainaamaan
kirjoja sekä pääkirjastoon että autoon. Opettajat voivat pyytää myös
henkilökuntaa keräämään aineistoa luokkiin. Näissä kirjastoauto toimii
välittäjänä. Sovittaessa luokat voivat tulla työskentelemään kirjastoon.
Lukudiplomi
Ilmajoen kirjastolla on lukudiplomi 1-6 luokille. Diplomikirjat luokkaasteittain löytyvät kirjaston www-sivuilta.
Oheislukemistosarjat
Kirjastossa on joitain kirjoja hankittu koululuokille lukemistoksi. Kirjoja
on 10-25 kpl nimekettä kohden. Kirjat ovat vapaasti koululuokkien
lainattavissa ja lista kirjoista löytyy kirjaston www-sivuilta.
Näyttelyt
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Kirjastossa on muutama kappale sermejä erilaisia näyttelyitä varten.
Koululuokat voivat tuoda teoksiaan näytille ilmoittamalla siitä etukäteen
kirjastolle.

