TEHTÄVÄPANKKI ESIKOULULAISILLE JA VIISIVUOTIAILLE
Kertoen
l Kerro kirjasta luokallesi.
l Tuo viisi kirjaan liittyvää esinettä ja kerro miten ne liittyvät kirjaan.
l Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista?
l Kuvittele, että kirjan päähenkilö tulee luokkakaveriksesi. Esittele hänet muille.
l Mikä kirjan kuvista on paras? Perustele valintasi.
l Kuvaile sanoin kirjan tärkein tapahtumapaikka. Millaista siellä on? Mitä ääniä siellä kuuluu? Miltä
siellä tuoksuu?
l Vastaa luokan edessä kysymyksiin, joita muut sinulle kirjasta esittävät.
l Keksi kirjalle uusi loppuratkaisu. Kerro ja perustele opettajalle ideasi.
l Vertaa mitä samanlaista kirjassa on kuin sinun elämässäsi.
l Kerro luokalle tai parille kolme kirjasta oppimaasi asiaa.
l Mikä sarjakuvan hahmoista sinä olisit? Perustele vastauksesi.
l Jos sinä saisit antaa jokaiselle kirjan henkilölle yhden lahjan, mitä antaisit? Miksi?
l Eläydy kirjan henkilöksi ja pyydä jotakuta haastattelemaan itseäsi. Vastaa roolissasi.
l Valitse jokin tarinan sivuhenkilö. Keksi ja kerro henkilölle joko menneisyys ennen tarinaa tai
tulevaisuus tarinan jälkeen.
l Suunnitelkaa pieni esitys kirjan parhaasta kohdasta. Esittäkää se.
l Kirjan henkilö/henkilöt lähtevät lomamatkalle. Mihin? Mitä tapahtuu? Kerro tai piirrä kuva.
l Kerro itsesi mukaan tarinaan. Saat olla kuka/mikä vaan. Mitä teet?
l Tehtävä ulos: lavasta ryhmäsi kanssa kirjan tapahtumapaikka, vaikka lumesta. Näytelkää kirjan
roolihahmoja. Jatkakaa esimerkiksi siitä mihin kirja jäi.
Piirtäen tai askarrellen
l Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä.
l Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista.
l Piirrä jokin kirjan tärkeä tapahtumapaikka.
l Suunnittele kirjalle uusi kansi.
l Piirrä kuva hauskasta tai jännittävästä kirjan kohtauksesta.
l Keksi tarinaan uusi hahmo. Piirrä tämä hahmo ja kirjoita piirrokseen, miten hahmosi liittyy tarinaan.
l Leikkaa lehdestä kirjan sisältöä kuvaavia kuvia. Muista kysyä leikkaamiseen ensin lupa.
l Keksi seuraavan sarjakuva-albumin aihe: mitä tapahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu?
l Tee pienoismalli jostakin kirjaan liittyvästä asiasta. Voit muovailla, askarrella ym.
l Piirrä kirjaan yksi uusi hahmo ja keksi sille nimi.
l Askartele kirjan henkilöstä keppinukke tai paperinukke.
l Keksi ja piirrä jollekin kirjan hahmoista aivan uusi ulkonäkö.
l Valitse yksi esine, joka esiintyy tarinassa. Piirrä, askartele tai muovaile se.
l Valitse lukemastasi kirjasta kolme (3) henkilöä. Mitä kasveja/eläimiä nämä henkilöt olisivat, jos he
muuttuisivat kasveiksi/eläimiksi? Piirrä kasvit/eläimet ja kirjoita viereen henkilöiden nimet.
l Tee ryhmäsi kanssa kirjan pohjalta iso seinämaalaus joko kankaalle tai paperille.
l Tehtävä ulos: muovaile joku kirjan hahmoista lumesta. Muut arvaavat ketä patsas esittää.
Kirjoittaen
l Valitse kirjasta yksi kuva ja kirjoita paperille kaikki esineet tai asiat, jotka kuvasta löydät.
l Valitse lukemastasi kirjasta kolme (3) henkilöä. Mitä kasveja/eläimiä nämä henkilöt olisivat, jos he
muuttuisivat kasveiksi/eläimiksi? Piirrä kasvit/eläimet ja kirjoita viereen henkilöiden nimet.
l Keksi tarinaan uusi hahmo. Piirrä tämä hahmo ja kirjoita piirrokseen, miten hahmosi liittyy tarinaan.
Muulla tavoin
l Opettajan lukiessa runoa, kuvaa runon tapahtumia, tunnelmaa tai henkilöitä vartalonliikkeillä. Ääntä
ei saa pitää.
l Tee ryhmäsi kanssa, opettajan avustuksella, kirjasta laulu.

