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JAKSO 2 / Liite 24 Kirjoitustaito 
Kirjoitan tapahtumapaikasta

Nimi:                                                              Pvm:                     

l1 Kirjoita labyrinttiin mahdollisimman monta tapahtumapaikkaa. 

l2 a. Sulje silmät ja kuljeta sormeasi ympäri labyrinttia. Pysäytä sormi ja katso, missä olet. 

b. Kirjoita tapahtumapaikasta kolme kuvailevaa virkettä, mutta älä mainitse paikkaa. 

   

   

   

   
c. Vaihda paperia parisi kanssa. Pyydä häntä arvaamaan, mistä paikasta kirjoitit. 

l3 Toista tehtävä 2.
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JAKSO 2 / Liite 22 Kirjoitustaito 
Kirjoitan kertomuksen 

Nimi:                                                              Pvm:                     

l1 Aloita kertomus kirjoittamalla, missä olet. Kirjoita vähintään  
kolmesta asiasta.

   

   

l2 a.  Kuvaile, miltä paikka näyttää.        

   

b.  Kuvaile, miltä tuntuu, kun paikassa tulee pimeää, ja mikä lisää  
pimeyden tunnetta.

Kun ilta hämärtyy ja pimeys laskeutuu  

   

l3 a.  Kuvaile, miltä aiemmin mainitsemasi rakennukset, ihmiset ja  
ympäristö näyttävät pimeällä. 

   

   
b.  Kerro, mitä kuulet, näet, haistat ja tunnet. 

Aivan yllättäen  

   

   

l4 Kerro, mitä teet. 

   

   

l5 Pyydä pariasi kirjoittamaan tarinalle loppu. 

   

   

rakennukset 

esineet 

ihmiset 

ympäristö 

avara 

rauhallinen 

salaperäinen 

taianomainen 

rähjäinen 

pelottava 

henkeäsalpaava 

ahdistava 
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JAKSO 2 / Liite 27 Kirjoitustaito
Keksin ja kirjoitan virkkeitä 

Nimi: Pvm: 

l1 a. Heitä kahta noppaa.
b. Ympyröi silmälukujen summan osoittama tehtävä.
c. Kirjoita tilanteeseen sopiva virke.

 2  Äiti opastaa lastaan hampaidenpesussa.
 3  Pyydät vanhemmiltasi lupaa mennä yökylään kaverille.
 4  Pikkusisko loruilee unikaverilleen.
 5  Isovanhemmat kehuvat sinua.
 6  Käsket isosiskoa olla puuttumatta asioihisi.
 7  Kerrot, miltä sinusta tuntuu juuri nyt.
 8  Tervehdit hammaslääkäriä.
 9  Kysyt uutuuskirjaa kirjastosta.
10  Kiellät ystävääsi kertomasta asioistasi muille.
11  Kerrot mielipiteesi energiajuomista.
12   Liioittelet sään kylmyyttä.
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JAKSO 1 / Liite 15 Kirjoitustaito
Henkilökortit: Kirjoitan päiväkirjamerkinnän

Nimi:                                                              Pvm:                     

l1 Opettaja leikkaa henkilöhahmot irti ja jakaa ne oppilaille.

l2 Kirjoitetaan vihkoon henkilöhahmon päiväkirjamerkintä.

Rakas päiväkirja...
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JAKSO 2 / Liite 25 Lukutaito
Tutustun tapahtumapaikkoihin

Nimi:                                                              Pvm:                     

l1 Leikatkaa kortit liitteistä 25 ja 26 kahteen eri purkkiin.

l2 Arpokaa tapahtuma-aika ja -paikka. Kuvitelkaa ja keskustelkaa ryhmässä, keitä olette, 
mitä teette, miten pukeudutte, miten liikutte paikasta toiseen ja miten asutte.

puisto rehtorin kanslia

merenalainen luola puunkolo

maatila lentokenttä

urheilukenttä lenkkipolku

mäkihyppytorni viemäri

linna kaatopaikka

puutarha viidakko

museo pimeä metsä

hautausmaa autio saari

matkustajalaiva leirintäalue

ullakko kumisaapas

uimahalli tasku
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JAKSO 2 / Liite 26 Lukutaito
Tutustun tapahtuma-aikoihin

Nimi:                                                              Pvm:                     

l1 Leikatkaa kortit liitteistä 25 ja 26 kahteen eri purkkiin.

l2 Arpokaa tapahtuma-aika ja -paikka. Kuvitelkaa ja keskustelkaa ryhmässä, keitä olette, 
mitä teette, miten pukeudutte, miten liikutte paikasta toiseen ja miten asutte.

keskiyö keskiaika

pakkasyö puolilta päivin

helteinen kesäpäivä jouluaatto

hetki sitten itsenäisyyspäivä

ruokatunti eilen

3000-luku huomenna

aamu kuukauden kuluttua

iltapäivä ensi syksy

talvi silmänräpäys

tulevaisuus isoisän aika

nykyaika juuri nyt

vuosi 2030 ensi viikko
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