Ohjeet oppilaalle
Tervetuloa pelaamaan
Lukuliekin haltijat -peliä!

Pelin tavoitteena on olla koko Eepos-kirjastokimpan lukevin luokka.

Pelissä luokastasi muodostetaan joukkue. Jokainen lukemasi kirja lisää joukkueesi
pistesaldoa ja lopulta se joukkue voittaa, jolla on eniten pisteitä. Voittajat ovat
Liekinhaltijoita ja heidät palkitaan!

Liekinhaltijaksi voi päästä ainoastaan koko luokan yhteistyöllä ja jokainen luettu kirja on
tärkeä.

Pelissä voi päästä myös Liekinkantajaksi. Liekinkantaja on oppilas, joka on lukenut
vähintään seitsemän erilaista kirjaa.

Liekinkantaja = oppilas, joka on lukenut joka huoneeseen vähintään yhden kirjan
(yhteensä vähintään seitsemän kirjaa)

Liekinhaltija = oppilas, jonka luokka on voittanut koko kilpailun

Onnea peliin!
https://www.lukuliekki.fi

Kirjautuminen
Saat opettajalta tunnukset peliin. Tunnukset ovat henkilökohtaiset. Jos unohdat
käyttäjätunnuksen tai salasanan, voit kysyä niitä opettajalta.

Ensimmäisellä kerralla kun kirjaudut sisään, näet pelin tavoitteet ja ohjeet. Seuraavilla
kerroilla saat ohjeen esiin oikean yläreunan kysymysmerkistä.

Kirjan lisääminen
Oletko lukenut kirjan? Hienoa!

Nyt on aika lisätä se johonkin huoneeseen.

Peli sijoittuu taloon, jossa eri kirjoille on erilaisia huoneita. Eri huoneisiin lisätään eri kirjoja.
Sadut, runot, tietokirjat, tarinat, sarjakuvat, helppoa & nopeaa lisätään omiin huoneisiinsa.
Vapaavalintaiset & ylimääräiset -huoneeseen voit lisätä mitä vaan lukemiasi kirjoja.

Jos et tiedä, mihin huoneeseen kirjasi kuuluu, voit kysyä neuvoa opettajalta tai muilta
aikuisilta. Voitte myös yhdessä kavereiden kanssa miettiä, mistä tunnistaa sadun, runon
tai tietokirjan tai mikä kirja on sinulle helppo&nopea, millaisia ovat sarjakuvat ja minkälaisia
kirjoja kuuluu tarina-huoneeseen.

Klikkaa huoneen kuvaa ja sinulle aukeaa näkymä, jossa voit lisätä kirjan.
Kirjoita yläriville kirjan nimi ja alariville kirjailija. Jos et tiedä kirjailijan nimeä, voit kysyä
neuvoa tai jättää kohdan tyhjäksi.
Klikkaa ”Lisää kirja”. Nyt odotetaan, että opettaja hyväksyy kirjasi luetuksi.

Luetuista kirjoista saat pisteitä, kolikoita ja tähtiä, mutta saat niitä vasta, kun opettaja on
hyväksynyt ne. Jos lisäät kirjoja ilman, että olet ne oikeasti lukenut, saattaa opettaja hylätä
ne etkä saa niistä pisteitä. Ei siis kannata lisätä kirjoja vain pisteiden toivossa.
Kun opettaja hyväksyy kirjan, sinulle tulee tällainen ilmoitus.

Jos opettaja kuitenkin hylkää kirjasi, sinulle tulee tällainen ilmoitus.

Kolikot, tähdet, pisteet
Jokaisesta kirjasta, jonka luet ja opettaja hyväksyy, saat 200 kolikkoa.

Kolikoita saat myös, kun pelaat minipelejä. Kolikoilla voit ostaa hahmollesi erilaisia
lisäosia. Lisäosia on erihintaisia, joten mitä enemmän luet, sitä parempia osia saat
ostettua.

Jokaisessa huoneessa keräät myös tähtiä lukemalla kirjoja.

Jokainen lukemasi kirja lisää luokkanne yhteistä pistepottia. Mitä enemmän kirjoja luette,
sitä enemmän pisteitä saatte ja sitä suurempi mahdollisuus teidän on voittaa!

Hahmo
Jokaisesta lukemastasi kirjasta saat 200 kolikkoa. Lisäksi saat kolikoita pelaamalla minipelejä.
Näillä kolikoilla voit ostaa omaan hahmoosi lisäosia, joilla pystyt muokkaamaan sitä juuri
sellaiseksi kuin itse haluat.
Hahmokaupasta löydät erilaisia ja erihintaisia osia. Mitä enemmän kolikoita sinulla on, sitä
hienompia osia voit kaupasta ostaa.
esimerkiksi:

Minipelit

Peliluolasta löydät viisi erilaista peliä tai tehtävää:






Muistipeli
Tietokilpailu
Adjektiivitarina
Riimitehtävä
Video ja kysymys -tehtävä

Jokaisesta pelistä on mahdollisuus kerätä kolikoita. Pelejä voit pelata niin monta kertaa
kuin haluat.

Luokan tilanne
Pelin yläreunassa on punareunainen juliste. Julisteessa voi lukea esimerkiksi
”Ensimmäinen tehtäväsi on lukea yksi kirja jostain huoneesta.” tai ”Sinun on suoritettava
vielä 2 huonetta lukudiplomia varten.” tai ”Luokkanne on kilpailussa sijalla 3.”

Julistetta klikkaamalla näet tilanteen kilpailussa.

Kilpailuun pääsee mukaan, kun luokassa on yhteensä luettu vähintään yhtä monta kirjaa
kuin luokassa on oppilaita (esim. 16 oppilasta = 16 kirjaa).

Ensimmäistä sijaa pitää se koulu, jolla on eniten pisteitä eli jotka ovat lukeneet eniten
kirjoja suhteutettuna oppilasmäärään.

Yllä olevassa kuvassa ensimmäinen luku kertoo oman luokkasi tilanteen, toinen luku
luokan yhteispisteet ja kolmas luku, montako kirjaa sinun pitää vielä lukea, että olet
suorittanut lukudiplomin ja sinusta tulee Liekinkantaja.

