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käsikirja



Tihinen, Mimmu: Kello tuhat. Pieni Karhu.

KysymyKsiä
1. Kuvaile Jesseä.
2. Millaiset välit Jessellä ja hänen isällään on?
3. Mitä mieltä isä on runojen lukemisesta?
4. Miten Jesse onnistuu runojen tulkinnassa?

Perustele vastauksesi.
5. Millaisia tunteita Jessellä on Ninniä kohtaan?
6. Selosta Jessen ja Ninnin esitelmän kulku.
7. Mitä kirja opettaa runojen lukemisesta?

TEHTÄVIÄ

• Etsi	kolme	runoa	ja	esitä
ne	luokalle

• Keksi	ja	kirjoita	Jessen	ja
Ninnin	tarinalle	jatkoa.

• WhatsApp-keskustelu:
Jesse	ja	Ninni	38

• Kirjoita	kirje	38
• Asetu	kirjan	henkilöksi	37
• Kuuma	tuoli	36
• Esinegalleria	46
• Fanifiktio	38
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Lukuklaani-tehtäviä

Kuuma tuoli 

Yksi oppilas tai useat oppilaat esittävät kirjan 
henkilöitä. He tulevat vuorollaan luokan eteen 
tuoliin istumaan ja vastaavat kirjan henkilön 
roolissa luokkatovereiden kysymyksiin. Myös 
kysyjien on mahdollista olla rooleissa. Kysymyk-
set voi suunnitella ryhmissä etukäteen tai antaa 
luokan kysellä vapaasti. 
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Asetu kirjan henkilöksi

Valitse yksi kirjan henkilö. Katsele tapahtumia 
kyseisen henkilön näkökulmasta. Kirjoita päivä-
kirjaa, kirje, mielipidekirjoitus tai muu kyseisen 
henkilön näkökulmaa esiin tuova teksti, jossa 
hän ottaa kantaa kirjan tapahtumiin. Tee hen-
kilöhahmolle someprofiili esimerkiksi Insta-
gramiin tai Facebookiin. Voit piirtää tai tehdä 
profiilin esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmalla. 
Millaisia ovat henkilön sosiaalisen median päivi-
tykset? Kirjoita ja kuvita ne!
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Fanifiktio

Fanifiktion ideana on, että kirjoitetaan tutus-ta 
tarinasta muunnelmia. Näin voidaan tehdä 
esimerkiksi keksimällä tarinaan uusi henkilö tai 
keksimällä tarinaan uusi kohtaus. Fanifiktiossa 
voidaan myös vaihtaa tyylilajeja. Tällöin henki-
löt ja juoni pidetään samana, mutta esimerkiksi 
realistinen tarina vaihdetaan romanttiseksi. 
Myös kirjallisuuden lajia voidaan vaihtaa siten, 
että vaikkapa rakkaustarina muunnetaan kauhu-
tarinaksi tai proosa runoksi. Alkuperäistekstin 
miljöö voidaan vaihtaa esimerkiksi nykypäivästä 
keskiajalle tai Tampereelta New Yorkiin. Vain 
mielikuvitus on rajana.

Kirjoita kirje

Kirjoita kirje kirjan päähenkilölle.
• Kirjoita kirje valitsemaltasi kirjan henkilöltä

toiselle henkilölle.
• Kirjoita kirje, jonka kirjan päähenkilö lähettää

toiselle henkilölle kymmenen vuoden kulut-
tua tapahtumista.

• Kirjoita kirje kirjan kirjoittajalle.
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Esinegalleria

Miettikää ryhmässä, mikä tai mitkä esineet ovat 
erityisen tärkeitä lukemassanne kirjassa. Etsikää 
tai valmistakaa vastaava esine ja laatikaa sille 
esittelyteksti samaan tapaan kuin museoissa. Jär-
jestäkää muulle luokalle opastettu kierros, jossa 
kerrotte esineistä.

Tehtävän voi tehdä yhteistyössä esim. kuvaa-
mataidon tai käsityön kanssa.
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