Oman laitteen hallinta

E-aineisto

 Päivitä laitteesi sovellukset ja tarkista samalla päivitysasetukset
vastaamaan tarpeitasi.

 Tutustu lastu.finna.fi -verkkokirjaston e-aineistoon ja kuuntele
e-äänikirja tai lue e-kirja.

 Kuvaa 15 eri luonnonkasvia ja tee niistä laitteelle oma kuvaalbumi.

 Lue mikä tahansa sinua kiinnostava lehti ePress-palvelun kautta
kirjastossa.

 Muuta laitteesi aloitusnäytön kuvakkeiden järjestystä mielesi
mukaan.

 Etsi ePress-palvelun hakutoiminnolla artikkeli K60pelitapahtumasta. Missä lehdessä ja milloin artikkeli on
julkaistu?

 Siivoa laitteeltasi ylimääräiset sovellukset ja media (esim. kuvat,
videot).
 Ota laitteesi ilmoitusalue ja asetukset haltuun: poista esimerkiksi
häiritsevät ilmoitukset käytöstä ja suojaa laitteesi PIN-koodilla.

 Kuuntele mikä tahansa kappale käyttämällä Naxos Music
Library -palvelua.
 Käy All Music Guide -palvelussa ja etsi sieltä tietoa jostain sinua
kiinnostavasta albumista.

Internet
 Etsi internetistä tietoa Suomen suurimmasta puusta. Kirjoita
mitat muistiin.
 Tyhjennä internetselaimesi selaushistoria ja välimuisti. Siivoa ja
järjestele samalla selaimesi kirjanmerkit/suosikit.
 Tutustu Yle Areenan valikoimaan ja katso esim. itseäsi
kiinnostava dokumenttielokuva.
 Etsi ja kuuntele jokin Lahden kirjaston podcast-tallenne
internetistä.
 Käy yle.fi/aihe/digitreenit -sivulla ja lue sieltä jokin sinua
kiinnostava artikkeli.

Sosiaalinen media
 Lähetä jollekulle tutulle ääniviesti tai ottamasi kesäinen kuva
esim. Whatsappissa tai Facebook Messengerissä.
 Linkitä jokin sinua kiinnostava uutinen jossain sosiaalisen
median kanavassa.
 Etsi jonkun julkisuuden henkilön tili haluamastasi sosiaalisesta
mediasta.
 Etsi Lahden kaupunginkirjasto YouTube -kanava ja katso sieltä
mikä tahansa jakso Kirjaston myytinmurtajat -sarjasta.
 Etsi Lahden Mastolan aukioloajat Facebookista.

Tämä on Lahden kaupunginkirjaston digidiplomi. Diplomin tavoitteena on
auttaa sinua ylläpitämään ja harjoittamaan digitaitojasi myös kesän yli,
kun kirjaston pitämät kurssit ovat tauolla. Olet suorittanut digidiplomin,
kun olet tehnyt ja merkinnyt vähintään kolme itse valitsemaasi tehtävää
jokaisesta aihealueesta.
Palauttaessasi täytetyn lomakkeen johonkin Lahden kirjastoista, saat
virallisen digidiplomin ja voit halutessasi osallistua pieneen arvontaan.
Samalla voit kysyä kirjaston henkilökunnalta apua, jos jokin tehtävä jäi
mietityttämään.
Lomakkeen viimeinen palautuspäivä on 30.9.2019 ja arvonta suoritetaan
1.10.2019. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 Haluan osallistua arvontaan. Lomakkeita ei säilytetä arvonnan jälkeen.
Nimi

_______________________________________________

Puhelinnumero

_______________________________________________

Sähköpostiosoite _______________________________________________

Luku- ja kuunteluvinkkejä voit
bongata esim. aikuisten
lukudiplomista!
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