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Toivottavasti huomenna sataa – Oheistehtäviä 
Yleisiä kysymyksiä 
Sopiiko kansikuva kirjaan? Perustele. 

Onko Leolla syytä hävetä salaisuuksiaan? 

Ensin Leo on yksinäinen sairaalassa ja sitten koulussa. Keskustelkaa yksinäisyydestä. Millaisissa tilanteissa 
voi tuntea yksinäisyyttä? Voiko yksinäisyyttä tuntea eri tavoin? 

Miten sinä vietät kesää? 

 

1. luku: Kaksi salaisuutta 
Keksitkö muita synonyymejä sanalle laiha? 

Onko sinulla salaisuutta? 

Mitä mieltä olet Leon salaisuuksista?  

 

2. luku: Elämäni tähän päivään saakka 
Oletko ollut sairaalassa? 

Onko sinulla arpia? 

 

3. luku: Mökki 
Missä Leo kuvitteli olevansa? 

Keksitkö muita synonyymejä perunalle? 

 

4. luku: Ella 
Mansikat kuuluvat monen mielestä kesään. Mitä sinun kesääsi kuuluu? 

 

5. luku: Koulussa olin avaruusolio 
Mitä luvun nimi tarkoittaa? 

Yksinäisyyttä voi tuntea eri tilanteissa. Keskustelkaa yksinäisyydestä. Millaisissa tilanteissa voi tuntea 
itsensä yksinäiseksi? 

 

6. luku: Toivottavasti huomenna sataa 
Miksei Leo kertonut, ettei osaa ajaa polkupyörää? 

Onko Leolla syytä hävetä? 
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7. luku: Kaksi asiaa, jotka harmittavat minua 
Keksi synonyymejä sanalle nolo. 

 

8. luku: Minua luullaan pelleksi 
Keksi synonyymejä sanalle klovni. 

Onko sairaalaklovni tärkeä ammatti? Perustele. 

Onko jokin ammatti muita tärkeämpi? Perustele. 

 

9. luku: Varo kylmää! Varo kuumaa! 
Pidätkö metsästä? 

Mitä metsässä voi tehdä? 

Mitä metsässä ei saa tehdä? 

 

10. luku: Kaksi polkupyörää 
Miksi Leon äiti on niin huolissaan pojastaan? 

Onko Leolla syytä hävetä sitä, ettei osaa ajaa polkupyörää? 

 

11. luku: Kaksi mustelmaa 
Milloin sinä opit ajamaan polkupyörää? 

 

12. luku: Retki 
Onko sinulla ollut lihassärkyä?  

Mistä lihassärky tulee? 

Miksi Leo väsyi niin nopeasti? 

 

13. luku: Pyöräilyä 
Mansikka vai mustikka, kumpi on parempi? 

Miksei Leo tervehtinyt Ellaa? 
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14. luku: Mansikat 
Keksi synonyymejä sanalle raaka. 

Pelkkä mansikka vai esim. jäätelön kanssa? 

Keksi synonyymejä sanalle lihaksikas. 

 

15. luku: Kaksi asiaa isästäni 
Onko valehtelu tyhmää? 

Onko tilannetta, jossa valehtelu on parempi kuin totuus? 

 

16. luku: Kaksi harhaluuloa 
Mikä on harhaluulo? Selitä. 

 

17. luku: Äidin uusi idea 
Miten sinä vietät joulua? 

 

17. luku: Tarina päättyy 
Miten sitten tapahtuu? 
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