
videovinkit

LOIKAN TOP 3 -VIDEOVINKIT 
KIRJALLISUUDEN OPETUKSEEN

Loik  ak 3

Näillä vinkeillä voit ottaa videopedagogiikkaa haltuun 
hyvin matalalla kynnyksellä. 

Anna oppilaiden päästää luovuus valloilleen! 

1. TOP 3 PARHAAT KIRJAN KANNET -VIDEO  
 
OHJE OPETTAJALLE 

Vinkki toimii parhaiten joko yksilö- tai parityönä. 
 

Tämän vinkin voi toteuttaa kirjastokäynnin yhteydessä. Jos kirjastokäynti 
ei onnistu tai ei ole ajankohtainen, voitte mennä luokan kanssa koulu-
kirjastoon tai koota luokkaan kokoelman erilaisia kirjoja, joista oppilaat 
valitsevat ohjeen mukaan kuvattavat kannet. 
 

Kirjastossa voit antaa koko luokalle saman tehtävänannon, esim. ”Valitse 
kolme kauneinta kirjaa kansikuvan perusteella.” Jos kirjavalikoimaa on 
vähemmän, voit antaa pareille eri tehtävät: yksi pari kuvaa kolme kauneinta, 
toinen kolme tylsintä, kolmas kolme kiinnostavinta jne. 
 

Tekstityksen ja taustamusiikin lisääminen on vapaaehtoinen kohta. Osa 
oppilaista osaa sen jo todennäköisesti tehdäkin. 
 

Nauttikaa videoesityksistä yhdessä! 
JATKOVINKKI: 

Jos ryhmillä on eri tehtävät, videovinkin voi purkaa ”Arvaa tunnelma”-koontina. 

Oppilaille annetaan silloin tehtävänanto salaisuutena niin, etteivät parit 
tiedä, millaisia kansia toiset parit kuvaavat. Kun katsotaan videoita, 
arvataan yhdessä, mistä kolme kantta viestivät: 
• Millainen tunnelma näissä kansissa on? 
• Mikä voisi olla tämän ryhmän tehtävänanto?  

OHJE OPPILAILLE: 

Kolme kantta -video 
• Valitse kolme kiinnostavinta, kauneinta tai jännittävintä (tms.) 
 kirjaa kansikuvan perusteella. 
• Kuvaa kirjojen kannet vuorotellen joko suoraan videokuvana, 
 valokuvana tai vaikkapa animaationa. 
• Lisää halutessasi videoon tekstitys ja taustamusiikkia. 
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2. KIRJALLISUUSGALLUP -HAASTATTELUVIDEO 
 
OHJE OPETTAJALLE 

Vinkki toimii parhaiten parityönä tai pienissä ryhmissä tehtävänä työnä. 
 

Video innostaa keskustelemaan lukemisesta, ja sitä voikin käyttää keskuste-
lun pohjana. Tämän vinkin avulla voi lisäksi harjoitella monilukutaitoa myös 
diagrammien tekemisen ja lukemisen osalta. 
 

Tässä vinkissä oppilaat haastattelevat muita jostain kirjallisuuteen tai 
lukemiseen liittyvästä asiasta.  Kysymys voi olla kaikilla sama (esim. Kumpi 
on parempi: paperinen kirja vai äänikirja?) tai jokaiselle ryhmälle voi antaa 
oman tehtävän, jolloin kaikista gallupeista koostuu koulun lukuprofiili. 
Esimerkiksi:  
• Kuinka monta kirjaa olet lukenut viimeisen kuukauden aikana? 
• Luetko mieluummin päivällä vai illalla? 
• Kumpi on parempi: paperinen kirja vai äänikirja? 
• Luetko mieluummin tietokirjoja vai kertomuksia? Jne. 
 

Oppilaille voi antaa haastattelutehtävän esimerkiksi välitunnin ajaksi, jolloin 
he kiertävät pareittain kysymässä gallupkysymystä (toinen haastattelee ja 
toinen kuvaa). 
 

Katsokaa yhdessä videot! 
JATKOVINKKI: 

Voitte koostaa gallupkysymyksien vastauksista luokkaan diagrammeja. 
Katsottuanne videot kerätkää vastaukset diagrammeiksi. Näin teille piirtyy 
koulun lukuprofiili. 

OHJE OPPILAILLE: 

 Gallup-video 
 • Päättäkää parin kanssa ensin, kumpi kuvaa ja kumpi kysyy vai 
 vuorotteletteko. Kysyjän ei tarvitse näkyä videolla, vaan kuvaaja kuvaa 
 vain haastateltavaa.  
• Keksikää gallup-kysymys etukäteen. Voitte miettiä kysymykset myös 
 yhdessä luokan kanssa. 
• Kirjoittakaa oma kysymyksenne paperille ja kuvatkaa siitä aloitus
 gallup-videollenne. 
• Sitten kuvaamaan! 
• Haastatelkaa videolle esimerkiksi kymmentä oman luokkanne/koulunne 
 oppilasta tai opettajaa. 
• Esitelkää lopuksi gallupin tulos videon avulla. 
• Tarvittaessa voitte lisätä videoon taustamusiikin ja tekstityksen. 
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3. MITÄ LAUKUSSA LUURAA -VIDEO  
 

OHJE OPETTAJALLE 

Tämä vinkki toimii parhaiten parityönä tai pienissä ryhmissä. 
 

Tätä vinkkiä varten kannattaa tehdä valmisteluja jo edellisenä päivänä: 
Oppilaat voivat tuoda kotoaan kirjoja, tai kirjat voi käydä hakemassa 
koulukirjastosta. Kirjojen kannattaa kuitenkin olla valmiina ennen kuin 
kuvaustunti on tarkoitus aloittaa. 
 

Lisäksi jokaisella oppilaalla pitää olla mukanaan laukku. Koulureppu käy 
tähän tarkoitukseen mainiosti. 
 

Oppilaat voivat esitellä kolme suosikkikirjaansa. Kirjat voivat olla myös 
sarjakuvia. Toinen vaihtoehto on tehdä tästä mielikuvitustehtävä, jolloin 
oppilas saa laukkuunsa kolme sattumanvaraista kirjaa, joiden esittelyt hän 
keksii omasta päästään. 

OHJE OPPILAILLE: 

Mitä laukussa luuraa -video 
• Aseta kolme kirjaa laukkuusi. 
• Kuvaa video, jossa nostat yhden kirjan kerrallaan laukusta ja 
 esittelet sen lyhyesti kameralle. 
• Kamera voi kuvata vain kirjoja, sinun ei tarvitse näkyä videolla. 
• Lisää tarvittaessa videoon taustamusiikki ja tekstitys 


