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Hei ekaluokan opettaja!
Helmet-kirjastot antavat vuosittain yhteistyössä kustantajien kanssa
kaikille koulunsa aloittaville 1.-luokkalaisille kirjalahjan. Tämän vuoden
kirja on vauhdikas Rapiseva reppu, joka johdattaa lukijat seuraamaan
erään ekaluokan ensimmäistä päivää. Kirjan on kirjoittanut Tuula
Kallioniemi, kuvittanut Virpi Penna ja kustantanut Karisto. Kirja kuuluu
helppolukuiseen Kirjakärpänen-kirjasarjaan.
Ekaluokkalaiskampanjalla halutaan rohkaista 1.luokkalaisia tarttumaan
kirjaan ja luomaan mukavia lukumuistoja niin luokassa kuin yhdessä
perheen ja ystävien kanssa. Samalla kun kirja haetaan kirjastosta, tulee
myös ekaluokkalaisen lähikirjasto tutuksi. Opettajana voit halutessasi
hyödyntää kirjaa luokkasi kanssa ja lukea sitä oppilaiden kanssa
yhdessä. Tästä vihkosesta löydät ideoita kirjan teemojen käsittelyyn.
Rapisevan repun jälkeen kannattaa suunnata kirjastoon hakemaan
lisää luettavaa! Lukuvinkkejä voi aina kysyä kirjaston henkilökunnalta,
mutta yksi hyvä keino löytää luettavaa on perehtyä pääkaupunkiseudun
Helmet-lukudiplomin ja valtakunnallisen Kunnari-lukudiplomin
kirjalistoihin. Diplomit löytyvät osoitteista helmet.fi/lukudiplomi ja
kunnarilukudiplomi.fi.
Kirjastokortti kuuluu jokaisen ekaluokkalaisen työkalupakkiin.
Lisäksi voit hankkia luokallesi yhteisen kortin.
Lisätiedot: helmet.fi/kirjastokortti
Lisätietoa kampanjasta ja kirjailijan videotervehdyksen löydät
osoitteesta helmet.fi/ekaluokkalaiskampanja.
Iloisia yhteisiä lukuhetkiä ja tervetuloa kirjastoon!

Repullinen vinkkejä
luokkatyöskentelyyn
Hyvän luokkahengen reppu
Millainen olisi hyvän luokkahengen repun
sisältö? Mitä reppuun pitää pakata, jotta
tulee hyvä koulupäivä? Kynän ja kumin
lisäksi tarvitaan myös hyvää yhteishenkeä.
Millaisilla asioilla huomioidaan
luokkakaverit ja tehdään koulupäivästä kiva
kaikille? Miten repun sisältö näkyy luokan
koulupäivissä? Voitte piirtää repun kuvan taululle ja kirjoittaa sisällön
siihen yhdessä. Vaihtoehtoisesti jokainen voi piirtää paperille oman
repun ja miettiä mitkä asiat ovat tärkeitä koulussa viihtymisen kannalta.
Reppupiirrokset voi laittaa esille luokan seinälle ja tarkastella niiden
sisältöä yhdessä.
Reppu vuonna 2100: Millainen on tulevaisuuden ekaluokkalaisen
reppu?
Suunnittele ja piirrä vuonna 2100 ekaluokan aloittavan oppilaan
reppu! Miltä se näyttää? Kannetaanko vuonna 2100 reppuja selässä
vai liikkuvatko ne itse? Vain mielikuvitus on rajana! Tehkää valmiista
piirroksista reppugalleria luokan seinälle.
Mikä repussa rapisee?
Lukekaa yhdessä ääneen Rapisevan repun viimeinen luku Rapinaa
repussa. Tehkää luokassa samanlainen harjoitus kuin kirjassa:
sulkekaa silmät, hengittäkää syvään ja kuunnelkaa oman luokan
äänimaisemaa muutaman minuutin ajan. Kun aika loppuu, keskustelkaa
havainnoistanne: Oliko luokassa täysin hiljaista vai kuulitteko
ääniä? Jos kuulitte, millaisia ne olivat? Mistä äänet tulivat?
Ottakaa reput esille ja jakautukaa pareihin tai pieniin ryhmiin. Jokainen
saa vuorotellen valita omasta repusta jonkin esineen, joka muiden pitää
arvata. Arvaajat esittävät vuorotellen kysymyksiä tavaran omistajalle,
joihin vastataan Arvaa kuka –pelin tyyliin vain joko KYLLÄ tai EI: esim.
Onko se iso? Onko se pehmeä? Voiko sillä kirjoittaa? Onko se teroitin?

Ennen vanhaan
Lukekaa yhdessä ääneen Rapisevan repun luku Ennen vanhaan.
Keskustelkaa yhdessä millaisia juttuja olette kuulleet omien vanhempien
tai isovanhempien koulumuistoista. Opettaja voi myös kertoa jotain
omista lapsuuden kokemuksistaan tai entisajan koulunkäynnistä.
Oppilaille voi antaa kotitehtäväksi selvittää lisää omien aikuisten
ekaluokkaan liittyviä koulumuistoja. Heitä voidaan haastatella kotona
esimerkiksi seuraavanlaisten kysymysten avulla: Millaiset reput heillä
oli? Mikä oli heidän lempiaineensa tai kouluruokansa? Opettajan nimi?
Millaisia kirjoja he lukivat? Kysymyksiä voidaan miettiä ennakkoon myös
yhdessä.

Luokan oma tarinareppu
Koulurepun voi täyttää myös tarinoilla. Millainen olisi teidän luokkanne
tarinareppu? Luetaan yhdessä ääneen Rapiseva reppu -kirjan luku Iso
kasa tavaraa ja pohditaan mitä kaikkea muuta repussa voisi olla. Millaisia
tarinoita sinne voisi sujauttaa?
Kootkaa yhdessä luokan oma tarinareppu. Oppilaiden ei tarvitse osata
kirjoittaa, vaan opettaja voi käyttää esimerkiksi sadutuksen menetelmiä
kertomusten tallentamiseen. Jokainen oppilas saa reppuun laitettaville
tarinoille tilaa yhden A4-kokoisen aukeaman: toiselle sivulle tulee
kertomus, toiselle oppilaan kuvitus tarinaan. Kun teokset ovat valmiita,
oppilaat saavat laittaa ne yhteiseen reppuun. Repun tarinoita voidaan
lukea ja tutkia luokassa yhdessä.
Tarinareppua voidaan työstää pikkuhiljaa koko ensimmäisen lukuvuoden
ajan aiheeseen sopivilla oppitunneilla ja sen voi lopuksi koota myös
kirjan muotoon. Kirjan voi kopioida ja jakaa koteihin muistona
ensimmäisestä kouluvuodesta.

