


   
 

Hei ope! 

 

Tämä tehtäväpaketti on laadittu Vaarallisen lukumatkan oheismateriaaliksi. Paketissa olevat 

tehtävät on suunniteltu siten, että ne sopivat mihin tahansa lukumatkan varrella olevaan 

kaunokirjalliseen teokseen. Tehtävät on tarkoitettu 3.–4.-luokkalaisille, ja niiden tavoitteena on 

rikastuttaa lukukokemusta. Voit hyödyntää tehtäviä haluamallasi tavalla. 

 

Voit ohjeistaa luokkasi oppilaat lukumatkalle hyödyntämällä Vaarallisen lukumatkan sääntöjä. Jos 

haluatte, voitte laatia säännöt myös kokonaan itse – pääasia on, että lukemisesta tulee luokkanne 

yhteinen, mukava juttu. Jos haluatte, voitte tulostaa ison Afrikan tähti -kartan luokkanne seinälle ja 

merkitä siihen, missä kaupungeissa olette jo vierailleet.  

 

Tervetuloa Vaaralliselle lukumatkalle. Toivottavasti nautit kyydistä!  

 

 

Sisältö  

 

1. Etsintäkuulutus 

Valitse yksi teoksen hahmoista ja täydennä etsintäkuulutus hänen tiedoillaan. Käytä 

mielikuvitustasi, sillä kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä selviä kirjasta!  

 

2. Lööppiotsikot (haastava)  

Kirjoita lööppiotsikoita kirjan tapahtumista. Ota mallia Satusanomista.  

 

3. Päähenkilön puhelin  

Piirrä päähenkilön puhelimen näyttö. Jos haluat, voit ottaa mallia Harry Potterin 

puhelimesta.   

 

4. Ystäväni-kirjan sivu 

Valitse yksi teoksen hahmoista ja täydennä Ystäväni-kirjan sivu hänen tiedoillaan. Käytä 

mielikuvitustasi, sillä kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä selviä kirjasta!  

 

5. Tapahtumapaikka (haastava) 

Kuvaile teoksen tapahtumapaikkaa. Käytä useita aisteja.  

 

6. Aarrearkku 

Kuvittele, että yksi teoksesi hahmoista kätkee tärkeimmät tavaransa aarrearkkuun. Mitä 

hän sinne piilottaa? Piirrä ja kirjoita! 

 

7. Mielestäni… 

Täydennä virkkeet sopivalla tavalla ja kuvaile lukukokemustasi.  

 

 



   
 

8. Henkilökuva (haastava) 

Opettele kirjoittamaan kolmen kappaleen mittainen henkilökuva ohjeiden avulla. Voit 

ottaa mallia Harry Potterin henkilökuvasta.  

 

9. Nimiruno 

Kirjoita päähenkilön nimestä nimiruno tai kokonainen virke.  

 

10. Kysy pois! 

Haastattele yhtä teoksesi hahmoa tai kirjan kirjoittajaa ja keksi kysymyksiin vastaukset.  

 

11. Maailman parhaan kirjan resepti (haastava) 

Jos sinä saisit valita, millainen olisi maailman parhaan kirjan resepti? Olisiko siinä 

teelusikallinen jännitystä ja litra rakkautta vai hyppysellinen kauhua ja vähintään 

kymmenen lepakkoa? Voit myös kirjoittaa reseptin juuri lukemastasi kirjasta.  

 

12. Ilmoitustaulu 

Kuvittele, että kirjasi hahmot jättävät ilmoitustaululle viestejä. Mitä he ilmoittavat? 

Haluavatko he myydä jotakin? Etsiikö joku heistä ystävää?  

 

13. Etsitään ystävää! (haastava)  

Kuvittele, että joku kirjan henkilöistä haluaisi saada itselleen uuden ystävän. Millaisen 

ilmoituksen hän tekisi? Ota mallia Prinsessa Ruususen ilmoituksesta.  

 

14. WhatsApp-keskustelu  

Kuvittele, että kaksi kirjan henkilöä keskustelee keskenään. Mitä he kirjoittavat toisilleen? 

Muista, että viestit voivat sisältää esimerkiksi hymiöitä.  

 

15. Jos kirjani olisi… 

Mikä eläin kirjasi olisi? Täydennä virkkeet haluamallasi tavalla!  

 

16. Sanaluokkametsästys 

Etsi kirjasta verbejä, substantiiveja ja adjektiiveja. Osaatko jaotella yleisnimet ja erisnimet 

oikein?  

 

 







Keksi lööppiotsikoita kirjasi tapahtumista. Ota mallia Satusanomista. Voit käyttää valmista 
pohjaa tai tehdä etusivun kokonaan itse. 



_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________





Miltä päähenkilösi puhelin näyttää? Piirrä näyttöön sovelluksia ja viestejä. Muista, 
että voit keksiä myös sellaisia sovelluksia, joita ei ole (vielä) olemassa. 



Nimi: __________________

Ikä: ___________________

Asuu: __________________

Harrastukset: __________________________________

Ystäväni

Hartain toive: __________________________________

Pahin pelko: ___________________________________

PARAS….

ruoka: _______________________________

leffa tai kirja: _________________________

biisi: _________________________________

oppiaine: _____________________________



Yritä kuvailla lukemasi teoksen tapahtumapaikkaa mahdollisimman monipuolisesti.
Kuvittele, että seisot tapahtumien keskellä. Mitä näet? Millaisia tuoksuja ilmassa
on? Käytä useita aisteja! Täydennä virkkeet loppuun sopivalla tavalla.

Kun katson ympärilleni, näen ___________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ilmassa on erilaisia tuoksuja. Haistan _____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Kun suljen silmäni, kuulen _____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Minusta tuntuu siltä, että__________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



Kuvittele, että yksi kirjasi henkilöistä saa aarrearkun, jonne hän voi piilottaa kaikki
itselleen tärkeimmät esineet. Mitä hän sinne kätkee? Piirrä ja kirjoita! Käytä
mahdollisimman eloisaa kieltä.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



Kirjan paras kohtaus oli_______________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Jännittävintä / hauskinta / pelottavinta  kirjassa oli ______________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

En pitänyt siitä, että ________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Suosittelisin tätä kirjaa ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Jos voisin muuttaa kirjasta jotakin, ________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



Harry Potter on 11-vuotias velhopoika. Hän on pienikokoinen, ja hänellä on pyöreäsankaiset

silmälasit. Harrylla on tumma, sotkuinen tukka, ja hänen otsassaan on salaman muotoinen

arpi.

Harry on luonteeltaan rohkea ja uskollinen, eikä hän epäröi taistella ystäviensä puolesta.

Toisaalta hän on myös utelias ja hieman jääräpäinen, minkä takia hän joutuu usein

kaikenlaisiin ongelmiin.

Harrylla on kaksi parasta ystävää; Hermione Granger ja Ron Weasley. Hermione on älykäs

noita, jonka nokkeluuden avulla kolmikko selviää pahoistakin tilanteista. Ron on

luonteeltaan samanlainen kuin Harry: hän pitää seikkailuista, mutta koulunkäynti ei häntä

juurikaan kiinnosta. Harryn suurin vihollinen on lordi Voldemort, joka yrittää saada koko

velhomaailman haltuunsa.

Henkilökuva:



   

 

Henkilökuva 

 

Valitse teoksen mielenkiintoisin hahmo ja kirjoita hänestä henkilökuva ohjeiden mukaan. 

Tavoitteenasi on kirjoittaa kolme kokonaista kappaletta. Voit ottaa mallia Harry Potterin 

henkilökuvasta.  

 

Kappale 1: Kerro henkilön nimi ja ikä. Kuvaile hänen ulkonäköään, esimerkiksi pukeutumista.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kappale 2: Kerro, millainen luonne hänellä on. Voit myös kertoa, mitä hän toivoo tai pelkää.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kappale 3: Kerro, jotakin valitsemasi henkilön ystävistä. Onko hänellä vihollisia?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Valitse lukemastasi kirjasta yksi henkilö ja kirjoita
hänen nimestään nimiruno. Jos haluat hieman
haastetta, yritä kirjoittaa nimen avulla kokonainen
virke! Esimerkiksi Ronja voisi virkkeenä olla ”Risto on
nopea ja ahkera”. Lue kirjoittamasi virke
luokkakaverillesi!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



Sinulla on tilaisuus haastatella kirjasi hahmoa tai kirjan kirjoittajaa. Mitä
haluaisit häneltä kysyä? Mitä kuvittelet hänen vastaavan? Kirjoita
kysymykset ja vastaukset näkyviin. Voit myös esittää haastattelutilanteen
muulle luokalle kaverisi kanssa!

Kysymys: ____________________________________________________

Vastaus: _____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Kysymys: ____________________________________________________

Vastaus: _____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Kysymys: ____________________________________________________

Vastaus: ____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________



Jos sinä saisit valita, millainen olisi maailman parhaan kirjan resepti? Olisiko siinä
teelusikallinen jännitystä ja litra rakkautta vai hyppysellinen kauhua ja vähintään
kymmenen lepakkoa? Anna mielikuvituksesi lentää!

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________







Hei!

Olen Prinsessa Ruusunen ja kaipaan itselleni
uutta ystävää. Olen laskutavasta riippuen joko
116- tai 16-vuotias. Pidän eläimistä ja inhoan
neuloja. Toivoisin, että olisit hauska ilopilleri,
joka pitäisi minua hereillä. (Minulla on
taipumusta nukahdella – joskus jopa
vuosikausiksi!) Minulla on neljä kummitätiä,
joista yhden kanssa en oikein tule toimeen, sillä
hän yrittää tasaisin väliajoin tappaa minut.

Jos kiinnostuit, laita minulle sähköpostia.
Sähköpostiosoitteeni on
prinsessa.ruusunen@kadonnutlinna.fi

Etsitään ystävää!

Kuvittele, että joku lukemasi teoksen henkilöistä kaipaa itselleen ystävää. Millaisen 
ilmoituksen hän tekisi? Kirjoita ilmoitus. Voit myös kirjoittaa hänelle kirjeen!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________





Jos kirjani olisi eläin, __________________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi ruoka, _________________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi oppiaine, _______________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi vaate, _________________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi laulu, __________________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi vuodenaika, ____________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi huonekalu, _____________________________________________

___________________________________________________________________

Jos kirjani olisi _______________________________________________________

___________________________________________________________________



Etsi kirjasta eri sanaluokkien sanoja. Kuinka monta löydät?

Verbit Adjektiivit

Substantiivit: 
yleisnimet

Substantiivit: 
erisnimet


