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Miten joutsen sai mustat jalat – Oheistehtäviä 
Yleisiä kysymyksiä 
Miettikää mikä tarinan opetus on. Keksivätkö lukijat muita tai omia satuja, joissa opitaan samaa?  

Muistuttaako lukema satu lukijaa toisesta tarinasta? 

Kirjan sadut selittävät luonnonilmiöitä. Uskotko sadun selitykseen? Onko se oikein? Miten sadussa 
esitetty luonnonilmiö oikeasti ilmenee? 

Katsokaa kuvaa, mitä odotuksia se herättää? Millaisia hahmoja kuvassa on? Miten kuva liittyy satuun? 

Jos luette useamman sadun, voitte tietenkin vertailla niitä.  

 

Miten maailma syntyi s. 6 
Oletko koskaan kuullut Kalevalasta? 

Voitko nimetä muita Kalevalan hahmoja? 

Miltä sotka-lintu näyttää?  

Kuinka suuri Ilmatar, sotka-lintu, pesä ja muna olivat? 

Meneekö muna rikki, jos se tippuu veteen? 

Miten munan osia joutui taivaalle? 

Näetkö mitään yhteistä tämän kansantarinan ja alkuräjähdyksen kanssa? 

 

Miten aurinko nousi taivaalla s. 8 
Keksitkö toisen sadun, joka alkaa täydellisessä pimeydessä? 

Missä Taivaan päällikön talo on? 

Miltä Taivaan päällikkö näyttää? 

Kuinka iso havunneula korpista tuli? Miten tyttö pysti nielemään sen? 

Miten aurinko ei polttanut laatikoita tai korppia poroiksi? 

Miksi korppi halusi auringon? 
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Miksi Aurinko ja Kuu ovat taivaalla s. 12 
Miten Aurinko ja Kuu mahtuivat asumaan maassa? 

Miten iso talo vedellä oli? Miltä se näytti? 

Millaisen talon Aurinko ja Kuu rakensivat? 

Mieti, millaisia hahmoja Aurinko ja Kuu ovat. Mistä he pitävät? Mitä he tekevät? 

Miksi Aurinko ja Kuu antoivat veden peittämään koko talon? 

 

Onko kuussa asukkaita s. 14 
Millaiselta Cuoi näyttää? Kuvaile tai piirrä kuva. 

Millaista ääntä Cuoi kuuli metsästä? 

Oliko tiikeri vaaraksi Cuoille? 

Miksi Banianpuun lehtiä pitää pureskella? 

Miksi Cuoi ei päästänyt irti Banianpuusta, kun se lensi pois? 

Miksi Banianpuu laskeutui juuri kuuhun? 

 

Miksi kuussa on tummia läiskiä s. 18 
Millaisessa mökissä mies ja vaimo asuivat? 

Miksi he eivät voineet esim. siirtää sänkyä, jotta kuu ei olisi häirinnyt unta? Olisivatko he voineet kokeilla 
jotain muuta? 

Miten tikkaat ylettyivät kuuhun asti? 

Voivatko mies ja vaimo nukkua nyt, kun he ovat itse kuussa? 

 

Miksi Vietnamissa sataa kesällä s. 20 
Miltä Long Vuongin korallilinna näyttää? Kuvaile tai piirrä. 

Miltä Tan Vien vuori näyttää? Kuvaile tai piirrä. 

Oliko mielestäsi kuninkaan tehtävä oikeudenmukainen? Muista, että vuorten hengen toiveet toteutuvat 
heti! 

Miksei vesien henki saanut heti tietää, että toinen mies voitti? 

Kumman miehen itse valitsisit lapsellesi, jos olisit kuninkaan tilanteessa? 
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Miten tulivuori Merapi syntyi s. 24 
Miksi idän ja lännen kansat voineet elää sovussa omilla maillaan? 

Miksi kuninkaat eivät pitäneet lastensa rakastumisesta? 

Millaiselta Ei Kenenkään Maa näytti ennen sotaa? Entä jälkeen? Kuvaile tai piirrä. 

Jäikö idän ja lännen kansoista jäljelle ketään? Missä he ovat? 

Miltä Maajättiläinen näyttää? Missä hän on nyt? 

 

Miten Kolin kansallismaisema syntyi s. 28 
Miltä vuorenhaltija näyttää? Mitä hän tekee? 

Oliko mieheltä reilua vaatia Annikkia hankkimaan sormuksen takaisin? Perustele. 

Kuinka kauan Annikki yritti saada sormuksen takaisin? 

Mihin Annikki kuoli? 

Kuka naisista sivulla 29 on Annikki? 

 

Miten Baskimaan Lamixene-joki syntyi s. 33 
Katso kuvaa sivulla 33 ennen tarinan lukemista. Miten luulet, että kuvan naiset liittyvät tarinaan? 

Miksi luulet, että Martin näkee Lamia-noidan, jos ihmiset eivät niitä näe? 

Kuvittele, miltä noitien laulu kuulosti. Kuvaile sitä. 

Olisiko Marista tullut hyvä vaimo Martininlle, vaikka hän on Lamia? Perustele. 

Miksi Martin ei saanut sormusta irti sormestaan? 

 

Miten japanin Biwa-järvi ja Awaji-saari syntyivät s. 38 

Miksei tyttö halunnut mennä jättiläisen kanssa naimisiin? 

Onko olemassa muitakin jättiläisiä? 

Montako päivää jättiläinen itki? 

Millaisia eläimiä asuu Biwa-järvessä? Voitte joko kuvitella itse tai ottaa asiasta selvää. 

Onko kuvan saari Awaji-saari? Entä onko kuvan jättiläinen tarinassa mainittu jättiläinen? Sopiiko se 
tarinaan? 
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Miksi karhulla on lyhyt häntä ja ketulla valkoinen hännänpää s. 40 

Oletko koskaan nähnyt kirnun? Ottakaa selvää kirnusta. 

Olisitko itse ottanut ketun rekeen? 

Voiko eläin oikeasti jäätyä kiinni veteen?  

Mieti muita satuja. Onko kettu niissäkin ovela ja karhu tyhmä ja ystävällinen? Entä muut eläimet, joita 
mainitaan ruudussa sivulla 44? 

Piirtäkää kuva tarinasta. 

 

Miten koala menetti häntänsä s. 45 

Tiedätkö miltä koala näyttää? Kuvaile tai piirrä. 

Onko Australiassa vielä kuivaa? 

Onko puun sisällä vettä? Voiko sitä juoda? 

Saako metsässä sytyttää tulen? 

Miksi eläimet eivät vain kysyneet koalalta, mistä se saa vettä? 

 

Miten joutsen sai mustat jalat s. 48 

Miltä joutsen kuulostaa?  

Olisiko Ivan voinut tehdä toisella tavalla? 

Millaiselta joutsenten koti näyttää? Voitte miettiä sadun joutsenia tai oikeita joutsenia. 

Piirrä kuva tornista ja Joutsenprinsessan puvusta. 

Ovatko kaikki joutsenet valkoisia? 

 

Miten punakardinaali sai värinsä s. 54 

Piirrä kuva Värikalliosta. 

Miksi kukaan muu ei auttanut sutta? 

Mitä tarkoittaa möyhentää? Miettikää synonyymejä. 

Mitä tarinasta voi oppia? 
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Miksi virtahevot asuvat joessa s. 58 

Mitä herkkuja Isantim tarjosi juhlissaan? 

Millaisia eläimiä asuu Afrikassa? 

Onko virtahepo vaarallinen eläin? 

Asuvatko virtahevot oikeasti joessa? Ottakaa selvää. 

 

Miksi koirat eivät pidä kissoista s. 62 

Voiko kissa ja koira olla ystäviä? 

Miksi koirat joskus jahtaavat kissoja? 

Mitä itse olisit toivonut käärmeeltä? 

Piirrä kuva noidasta. 

 

Miksi kissat syövät hiiriä s. 70 

Tiedätkö mikä on hovineiti? 

Mitä tarkoittaa ”nyrpistää nenäänsä”? Näytä tai selitä. 

Mitä hiiret syövät? 

Mitä kissa teki, kun hän oli syönyt hiiripojan? 

 

Miten kissankello sai nimensä s. 73 

Miltä kissankello näyttää? 

Katso tietoruutua sivulla 75. Keksi tarina siitä, miten jokin kukista on saanut nimensä. 

Miten hiiret olisivat voineet saada kellon kissan kaulaan? 

Hiiriä on monenlaisia. Tiedätkö, millaisia hiiriä on? Ota selvää. 
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