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Alkusanat
Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi on lukukirja, joka soveltuu koulukäyttöön, mutta myös sellaiseen
kerho- ja kulttuuritoimintaan, jossa pyritään innostamaan lapsia lukemaan ja käyttämään suomen
kieltä. Tämän oppaan tarkoitus on antaa vinkkejä siitä, miten aikuinen voi ohjata lukemista niin,
että lapsi ymmärtää lukemansa ja kykenee eläytymään kirjan tarinaan.
Oppimiskäsitys
Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi on lukukirja, jonka keskeinen tavoite on auttaa lasta lukemaan
suomea sujuvasti. Suomessa julkaistut lastenkirjat ja muut lapsille suunnatut tekstit ovat
sanastoltaan ja lauserakenteiltaan monille ruotsinsuomalaisille lapsille melko vaikeita, jolloin into
lukea suomea hiipuu. Kielen säilymisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että lapsi lukisi suomea
mielellään. Tämä lukukirja on tehty ruotsinsuomalaisten lasten tarpeita silmällä pitäen. Tekstissä on
pyritty selkeyteen mm. siten, että lauseenvastikkeita on käytetty säästeliäästi. Sanasto on suurelta
osin helposti ymmärrettävää ja helppolukuista, joskaan teksti ei ole kokonaan riisuttu
vivahteikkaammasta sanastosta ja kielen rakenteista, mikä antaa myös edistyneemmälle lukijalle
mahdollisuuden kehittää kieltään.
Tarkoitukseni on ollut luoda teksti, joka houkuttelee lukemaan eteenpäin. Eri kappaleet etenevät
juonellisen kertomuksen tavalla, minkä toivon herättävän lukijassa uteliaisuutta ja halua jatkaa
lukemista. Tekstin sisään on sijoitettu kuvia ja erikokoista kirjasintyyppiä, joiden avulla lapsi voi
ennakoida lukemaansa. Ne tarjoavat myös levähdyspaikan lukemisen yhteydessä. Kuvitus tukee
tekstin ennakointia, luetun ymmärtämistä ja sanaston mieleenpainamista.
Kirja julkaistaan myös äänikirjana. Sopivan määrän tekstiä voi ensin kuunnella, minkä jälkeen lapsi
voi harjoitella lukemaan lukuja itsenäisesti.
Yhteinen lukukokemus
Kirjan tiimoilta voi muodostaa myös lukupiirin, toisin sanoen pienen ryhmän, jossa lapset lukevat
ja/tai kuuntelevat kirjaa yhdessä. Yhdessä lukeminen ja luetusta keskusteleminen syventävät
lukukokemusta. Näin voi myös yhdessä harjoitella luetun ymmärtämisen taitoja.
Lukupiirityöskentely innostaa ja auttaa erityisesti niitä oppilaita, joille pitkien tekstien lukeminen
yksin on vaikeaa.
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Ennen kunkin luvun lukemista tai kuuntelemista on hyvä ennakoida tekstiä esimerkiksi otsikon,
kuvien tai omien kokemusten perusteella. Tässä opettaja tai ohjaaja voi käyttää apunaan oppaan
kunkin luvun alussa olevia kysymyksiä. Lukemisen aikana voidaan välillä pysähtyä kertaamaan, mitä
on tapahtunut ja ennakoida, mitä seuraavaksi voisi tapahtua. Tekstin lukemisen jälkeen kerrataan
keskeiset tapahtumat. Voidaan myös pohtia syitä ja seurauksia, sekä verrata tapahtumia omiin
kokemuksiin.
Oppaassa on vinkkejä siitä, miten eri lukuja voi työstää. Niistä opettaja tai ohjaaja voi valikoida ne,
jotka sopivat kullekin ryhmälle. Joissain tehtävissä harjoitellaan kielen rakenteita, toisissa lauseen
muodostamista, omaa kertomista ja mielipiteiden ilmaisemista. Monet tehtävistä ovat liikunnallisia,
joten ne piristävät lukutuokiota. Opettaja tai ohjaaja päättää, mitä tehtäviä hän tekee lasten kanssa
ja missä vaiheessa ne tehdään. Toivottavaa olisi kuitenkin, että tehtävät eivät katkaisisi
lukukokemusta vaan syventäisivät sitä. Joihinkin laajempiin tehtäviin voi siksi palata sen jälkeen,
kun koko kirja on luettu loppuun. Oppaan lopusta löytyy kirjanmerkkejä, lukudiplomi ja muuta
kuvamateriaalia, jota voi tulostaa ja käyttää tarpeen mukaan.
Jotkut oppaan ideoista olen muokannut sivustolta lukuklaani.fi.
Lukukirjaa voi ryhmästä ja tilanteesta riippuen käyttää rinnakkain Taksi ja Max -ensiaskeleita
suomen kieleen oppi- ja puuhamateriaalin kanssa. Materiaali löytyy verkosta hakusanalla Taksi ja
Max (Skolverket).

Kiitän Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta (Institutet för språk och folkminnen) apurahasta,
jonka tuella lukukirja on tehty. Kiitokset Uudelle teatterille yhteistyöstä projektin toteuttamisessa,
Otso Sampakoskelle kirjan kuvituksesta, Tuomas Ojalalle äänikirjan valmistamisesta sekä Sari
Pesoselle työn eri vaiheissa saamastani palautteesta.
Toivon kaikille hauskoja lukuhetkiä.

Fagersta 31. elokuuta 2019
Taina Sampakoski
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Käyttö suomen opetuksessa
Lukukoira Max ja sen kaveri Taksi sekä siihen liittyvä oheismateriaali soveltuvat koulukäyttöön
osana suomen opetusta ala- ja keskiasteella. Seuraavassa on lyhyt tiivistelmä siitä, mitä keskeisiä
tavoitteita opettaja voi toteuttaa kirjan eri lukujen pohjalta.

Luku- ja kirjoitustaito
Tekstin ymmärtämiseen ohjataan mm. seuraavin keinoin: tekstin ennakointi, kuvista keskusteleminen ja
omasta kokemuksesta kertominen. Kirjan eri luvut antavat virikkeen mm. seuraavien kielen rakenteiden
harjoittelemiseen:
• äänteet, tavutus (Luku 1–5)
• verbin persoonamuodot (Luku 4–5)
• sanaluokat: verbit, substantiivit, adjektiivit (Luku 1–3)
• kysymysten tekeminen (Luku 7, 17)
• synonyymit (Luku 1–3)
• homonyymit (Luku 13)

Kirjan luvut motivoivat oman tekstin tuottamiseen:
• chattiviesti (Kokoavat tehtävät 7–13)
• runo (Luku 9)
• sarjakuva (Luku 16)

Puhuminen, kuunteleminen ja keskusteleminen
Tarina luo pohjan erilaisille suullisen kielenkäytön tilanteille:
• keskustelu kuvista, tekstin ennakointi, tarinan sisällöstä ja sanomasta keskusteleminen (Luku 1–22)
• omien kokemusten, tunteiden ja mielipiteen kertominen ja toisten kuunteleminen (Kokoavat tehtävät 1–
22)
• suullinen esitys, miniesitelmä, ajatuskartta (Luku 12)
• haastattelu (Luku 17)
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Ruotsinsuomalainen kulttuuri
Tarinan pohjalta (Luku 17, 22) voi keskustella suomen kielen asemasta Ruotsissa ja tutustua
ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskunnan palveluihin:
• ruotsinsuomalainen media: televisio, radio, sanomalehti
• ruotsinsuomalainen teatteri
• kirjasto
• koulu
• suomen kielen hallintoalue

Erilaiset tekstit
Lukukirjan tematiikka ja miljöö antavat mahdollisuuden pohtia omaa identiteettiä ja ulkopuolisuutta.
Kirjan tarina sisältää mm. seuraavia tekstityyppejä:
• kertovaa tekstiä
• dialogia
• runoja
• sanomalehtitekstiä
Tämän lisäksi teksti motivoi lukemaan lisää sisältämällä viittauksia muuhun lastenkirjallisuuteen ja satuihin
(Luku 15).

6

Kirjassa esiintyvät:

Max tai Maxi
Osasi ensin vain ruotsia, mutta oppi aika nopeasti suomea.
Tuli kuuluisaksi ihan vahingossa.
Paras kaveri: Taksi
Tästä en luovu: kanelipullat
Motto: Kanelipulla on hyvä pulla.

Taksi tai Tax
Avulias ja fiksu mäyräkoira. Hyvä kielipää. Opetti Maxille suomea.
Keräilee kiviä. Löysi yhden arvokkaan.
Paras kaveri: Max
Tästä en luovu: lippalakki
Motto: Lippalakki on hyvä lakki.

Vaari
eläkkeellä
Asuu villassa Taksin ja Maxin kanssa.
Ellin isä ja Ollin vaari. On HARVASANAINEN. (Ei puhu kovin paljon.)
Harrastus: shakki ja sauna, Taksi ja Max
Tästä en luovu: sauna ja shakki, Maxi ja Tax
Motto: Lyhyt sana on hyvä sana.
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Arja Leskinen
vaarin naapuri
vihaa koiria
On hukannut jotain arvokasta.
Harrastus: koirat ja niiden vihaaminen
Tästä en luovu: sateenvarjo (luopui kuitenkin)
Motto: Paikka ilman koiria on hyvä paikka.

Elli
opettaja, vaarin tytär ja Ollin äiti
Sai hyvän idean.
Harrastus: lukeminen
Tästä en luovu: äidinkieli
Motto: Äidinkieli on hyvä kieli.

Olli
Ellin lapsi ja vaarin lapsenlapsi
Lukee, jos on pakko.
Harrastus: Kaikki mikä pyörii ja pomppii. Esimerkiksi pallot, pyörät,
rullaluistimet, rullalaudat, voltit…
Tästä en luovu: pallot, pyörät, rullat, voltit…
Motto: Rullalauta on hyvä lauta.

Barbro Moilanen
kirjastonhoitaja
Järjesti mediatapahtuman ja pääsi itsekin televisioon.
Harrastus: kirjat
Tästä en luovu: kirjat
Motto: Kirjahylly on hyvä hylly.
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Seuraavilla sivuilla on kortteja, joiden avulla
voi tutustua kirjan henkilöihin. Kustakin kirjan
hahmosta voi kerätä viiden kortin sarjan.

Tästä en luovu:
sateenvarjo

Tästä en luovu:
pallot, pyörät, rullat…

Tästä en luovu:
kirjat

Tästä en luovu:
sauna ja shakki, Taksi ja Max

Tästä en luovu:
äidinkieli

Tästä en luovu:
kanelipullat

Tästä en luovu:
lippalakki

9

10

Minä

suomea.
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Max

Motto:
Kanelipulla on hyvä pulla.

Taksi

Motto:
Lippalakki on hyvä lakki.

Motto:
Rullalauta on hyvä lauta.

Olli

Vaari

Motto:
Lyhyt sana on hyvä sana.
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Motto:
Äidinkieli on hyvä kieli.

Elli

Arja Leskinen

Motto:
Koiraton paikka on hyvä paikka.

Barbro Moilanen

Motto:
Kirjahylly on hyvä hylly.
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Taksi
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:

• Lue kappaleen otsikko. Mistä kappale kertoo? (Kertooko se autosta vai jostakin
muusta ?)

• Miksi koiralla mahtaa olla tällainen nimi? Minkä rotuinen koira Taksi on?
• Mikä muu nimi on kirjoitettu isoilla kirjaimilla kappaleen loppupuolelle? (Arja-täti)
Sivulla on kaksi tätiä. Kumpi tädeistä on Arja-täti?
Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
• Tekstissä on osa ruotsia ja osa suomea. Ympyröi ne kohdat tekstistä, jotka ovat ruotsia. Mikä
sana voisi olla puoliksi ruotsia ja puoliksi suomea? (Taksi)
• Keksikää yhdessä sanoja, jotka on tehty ruotsin sanasta lisäämällä loppuun i-kirjain (pankki,
posti jne.) Voitte myös keskustella sanoista, joita ruotsinsuomalaiseen puhekieleen on tullut
niin, että ruotsin sanaan on lisätty i-kirjain. Kirjoitetaan taululle tai vihkoon.
• Leikkaa irti kirjaimet. Asettele ne uudelleen niin, että saat uusia sanoja. Mitä sanoja saat
sanasta SULOINEN? Mitä sanoja saat sanasta MÄYRÄKOIRA? Kirjoita taululle tai vihkoon.

S U L O

I

N E N

M Ä Y R Ä K O I R A
Nopeuspeli kirjainkorteilla: Tehdään yllä olevien sanojen kirjaimista kortit niin, että samaa
kirjainta on vain yksi kortti. Pelinjohtaja sanoo kirjaimen, jonka päälle muiden pelaajien on
laitettava käsi mahdollisimman nopeasti. Se, jonka käsi on alimmaisena, saa pisteen. Kortteja
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ei oteta pois, vaan kaikki kirjaimet ovat koko ajan näkyvissä. Pelinjohtaja vaihtuu joka kerta
myötäpäivään. Tässä erityistä huomiota vaativat kirjaimet O ja U.

Kirjaimilla vastaaminen: Opettaja sanoo sanan, jotka alkavat jollakin pöydällä esillä olevalla
kirjaimella. Oppilas nostaa sen kirjaimen kortin, jolla luulee sanan alkavan. Oppilas saa pitää
kortin. Oppilas sanoo seuraavan sanan ja toinen oppilas nostaa kirjainkortin. Jatketaan,
kunnes kaikki kirjaimet on käytetty.

Luku 1

Arja-täti
Ennakoivat kysymykset ennen kuuntelua ja lukemista:

• Lue otsikko. Kenestä kappale kertoo?
• Mikä Arja-tädin sukunimi on?
• Pitääkö Arja-täti koirista? Mistä päättelet niin?
• Miksi jotkut eivät pidä koirista?
Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä. Näyttele seuraavat tilanteet:
Arja-täti heristää sormeaan.
Arja-täti koputtaa kattoon.
Arja-täti soittaa ovikelloa.
Arja-täti paukuttaa ovea.
Arja-täti heristää nyrkkiään.
Arja-täti pitelee päätään.
Taksi näyttää hampaansa.
Taksi haukkuu.
Vaari avaa oven.
Vaari sulkee oven.
Vaari pakkaa tavaroita.
Taksi pomppaa ja tuijottaa mattoa.
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a)

Näytelkää ensin tilanteet yhdessä.

b)

Yksi näyttelee, toiset arvaavat. Joka arvaa, saa näytellä seuraavan lauseen.

Viesti
Laput voi kiinnittää luokan takaseinään (tai panna pyykkipojilla roikkumaan sopivaan
paikkaan). Muodostetaan esim. kahden hengen joukkueet. Joukkueilla on samat 12 lappua
seinällä. Kilpailu etenee viestin tavoin: Oppilas 1 juoksee ottamaan yhden lapun takaseinästä,
hän lukee ja esittää pantomiimina oppilaan 2 edessä sen, mitä lapussa lukee. Oppilas 2 sanoo
lauseen, ja juoksee vuorostaan ottamaan lapun seinästä, lukee, näyttelee ja oppilas 1 arvaa.
Jatketaan, kunnes kaikki lauseet on luettu, näytelty ja arvattu. Se joukkue, joka on ensin
valmis, voittaa.
Voidaan toimia myös niin, että taululla on samat lauseet kuin seinällä luokan takana. Kun
oppilas 2 on tunnistanut lauseen, jonka oppilas 1 näyttelee, hän etsii parin taululta. Kun pari
on löytynyt, oppilas 2 juoksee ottamaan uuden lapun.

Synonyymit ja sanojen sävyerot
Etsitään tekstistä sana, joka tarkoittaa samaa kuin

a)

koira (rakki)

b) haukkuu (räkyttää)
Keskustelkaa siitä, kumpi sanoista kertoo, että henkilö ei pidä koirasta.
Keksitkö lisää sanoja, jotka tarkoittavat samaa kuin koira? (piski, hurtta, jne.) Keskustelkaa,
millaisia sävyeroja sanoilla on.
(koira rakki, hauva, piski, penikka jne.)
(haukkuu räkyttää, räksyttää, murahtelee, ulvoo, ulvahtaa)

Lauseenmuodostus: sanaluokat
Opettaja valitsee eri sanaluokkien sanoille eriväriset laput.
Synonyymisanat kirjoitetaan lapuille niin, että eri koirasanoille (substantiivit) on yksi väri ja
haukkumissanoille (verbit) toinen väri. Laput laitetaan teksti alaspäin pöydälle. Oppilas nostaa
yhden kumpaakin väriä ja lukee oman lauseensa.
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(Kun myöhemmin leikitään samaa leikkiä, on hyvä käyttää samoja värejä niin, että eri
sanaluokkien sanat ovat aina samanvärisellä lapulla: substantiiveille, verbeille, numeraaleille,
adjektiiveille, pronomineille ja partikkeleille on kaikille oma väri.)
Tämän tehtävän voi tehdä myös niin, että laput on sijoitettu luokan eri puolille tai käytävään.
Jos ryhmässä on kaksi oppilasta, voidaan sopia, että oppilas 1 hakee yhden värin, ja oppilas 2
toisen värin. Oppilaat kiinnittävät laput taululle teksti tauluun päin, eri värit rinnakkain niin,
että ne muodostavat kahden sanan mittaisen lauseen: ensin substantiivi ja sitten verbi.
Lapuista muodostuu sattumanvaraisia lauseita. Käännetään laput ja luetaan.

Vihkotehtävä: Muuttolaatikko

Muuttolaatikon voi leikata irti ja teipata yhdestä reunasta kiinni vihkoon. Piirretään kuvan
ääriviivat. Kuvan alle (piiloon) kirjoitetaan tai piirretään, mitä laatikkoon pakataan.
Kurkistamalla kuvan alle voi nähdä, mitä muuttolaatikko sisältää. Oppilas pakkaa 5–10
tavaraa, jotka ovat hänelle tärkeitä, ja saa sitten perustella, miksi on halunnut ottaa mukaan
juuri nämä tavarat.
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Tavuttaminen
a) Tavutetaan sana heittämällä palloa oppilaalta toiselle. Opettaja (tai oppilas) valitsee sanan,
joka tavutetaan. Oppilas heittää pallon ja sanoo ensimmäisen tavun. Seuraava oppilas sanoo
seuraavan tavun ja niin edelleen. Jos tavu menee väärin, oppilas palauttaa pallon edelliselle
ja saa yrittää uudestaan.
b) Opettaja voi aloittaa sanomalla alkutavun jostakin sanasta, joka tekstissä esiintyy, ja heittää
sen jälkeen pallon seuraavalle. Seuraava oppilas sanoo seuraavan tavun jne. (Sanan ei tarvitse
olla sama kuin se, mikä opettajalla oli mielessä vaan siitä voi tulla kokonaan uusi sana.)
c) Lattialle voi tulostaa A4-kokoisia (tai A5-kokoisia) papereita, joissa kussakin on yksi tavu
(tehdään kaksitavuisia sanoja). Oppilaat seisovat sovitun rajan takana. Kullakin on kaksi
pelinappulaa, jotka hän yrittää heittää sellaisten tavujen päälle, joista muodostuu sana. Jos
hän onnistuu, hän saa parin. Vuoro vaihtuu jokaisen yrityksen jälkeen.

Tavujen kokoaminen
Tee tavuista sanoja. Kirjoita tavun yläpuolelle numero, joka kerto, missä järjestyksessä tavut
pitää lukea.

LOI SU
RÄ

NEN

KOI MÄY RA

ROS KER TA

LO

A

KER LA

TA

Y

KER LÄ

TA

KU

IK

NA
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Sanaraput
Harjoitelkaa ”sanarappusten” lukemista ylhäältä alas. Nämä sanat voi kirjoittaa taululle tai
lapuille, joita laitetaan eri puolille luokkaa.

1.
ka
kat
kat-so
kat-soi
2.
li
lii
liik
liik-ku
liik-kuu
liik-kuu-ko
3.
ny
nyr
nyrk
nyrk-ki

4.
ko
koi
koi-ra
5.
ha
hau
hauk
hauk-ku
hauk-kuu
6.
tu
tuo
tuo-li
tuo-lil
tuo-lil-la
7.
hu
huo
huo-no
19

8.
kä
käy
käy-tö
käy-tös

9.
va
vaa
vaa-ri

10.
mu
muu
muut
muut-ta
muut-taa

Luvut 2–3

Max
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Katselkaa kuvat. Kuka on Max?

•

Millainen Max on kooltaan Taksiin verrattuna?

•

Miltä Taksista tuntuu, kun heille muuttaa uusi koira? Miksi?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Stackars Max - Max parka
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko. Mitä otsikko ja kuva kertovat?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
• Tiedätkö jonkun, joka on allerginen jollekin eläimelle? Millaisia ovat allergiaoireet?
• Mitä tapahtuu, jos allerginen henkilö on samassa huoneessa eläimen kanssa?
• Tiedätkö jonkun, joka olisi joutunut luopumaan eläimestä allergian takia?
• Mitä kieltä Maxin entisessä kodissa puhuttiin?
• Tekstissä on sanoja, jotka tarkoittavat samaa kuin iso. Millä sanoilla Maxia kuvaillaan
tekstin lopussa?
• Kenen mielestä Max oli valtava, suunnaton ja hirmuinen?
• Millaisia komentoja koiralle normaalisti opetetaan?
• Ymmärtääkö Max suomea?

Synonyymit
Etsi tekstistä sanat, jotka tarkoittavat samaa kuin iso (valtava, suunnaton, hirmuinen). Mitä
vastakohtia sanoille voisi olla (pieni, pikkuinen, pikkuruinen, siro). Synonyymisanakirjoja löytyy
myös netistä.
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• Millä sanoilla kuvailisit Maxia?
• Millä kuvailisit Taksia?

Lauseenmuodostus: sanaluokat
Tehdään sama tehtävä kuin kappaleessa 1 (tehtävä 3), mutta nyt kolmella sanaluokkavärillä.
Otetaan mukaan myös adjektiivit. (Verbit ja substantiivit voivat olla samoja kuin edellisellä
kerralla.) Oppilaat poimivat laput ja kiinnittävät ne taululle tekstipuoli tauluun päin, eri värit
rinnakkain niin, että ne muodostavat kolmen sanan mittaisen lauseen. Ensin adjektiivi, sitten
substantiivi ja lopuksi verbi. Lapuista muodostuu sattumanvaraisia lauseita. Käännetään laput
ja luetaan. Esim. ”Valtava rakki räkyttää.”

Vihkotehtävä
Kirjoita lauseet vihkoon.

Sama teema löytyy myös oppimateriaalista Taksi ja Max –ensiaskeleita suomen kieleen
kappaleessa 2: Max muuttaa uuteen kotiin. Työkirjassa on kappaleeseen liittyviä tehtäviä ja
askarteluideoita, mm. Maxin muuttokassin ja albumin askarteleminen.

Luvut 4

Varo, Max!
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?

•

Mitä Maxin pitää varoa?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Opetellaan suuntia
Mene eteenpäin, taaksepäin, oikealle, vasemmalle. Pysähdy. Käytetään tarvittaessa sanoja
Varo ja Seis! Yksi oppilas seisoo luokan toisella puolella. Hänellä on kädessään pehmolelu.
Toinen oppilas saa silmät sidottuna kuunnella ohjeita, joiden avulla hän löytää pehmolelua
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pitävän oppilaan. Kun oppilas lähestyy, toinen ojentaa kätensä niin, että pehmolelu osuu
oppilaan käteen.

Luku 5

Kurssi
Ennakoivat kysymykset ennen kuuntelua ja lukemista
•

Lue otsikko ja taulun teksti. Mistä tämä luku kertoo?

•

Mitä kuvissa tapahtuu? Mitä luulet, että tässä luvussa tapahtuu?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Kuvittele, että Taksi pitää kielikurssin siellä, missä sinä asut. Keksikää yhdessä reitti, missä
Taksi ja Max käyvät haukkumassa sanoja. Keksikää 10 paikkaa. Sattuuko matkalla jokin
vaaratilanne?

Vihkotehtävä
Kirjoita oma Taksin ja Maxin haukkumisreitti, joka sijoittuu omaan koti- tai kouluympäristöön.
Piirrä kartta vihkoon. Merkitään karttaan ne kohdat, joissa pysähdytään haukkumaan. Vihkon
sivuun voi piirtää tai leikata ja liimata koirien kuvia. (Oppaan lopussa on kuvasivuja, joita voi
tulostaa. Kuvista voi tehdä myös keppinukkeja.)
Lue oma reittisi toisille. Esittele kartta toisille. Pitääkö haukkua paljon? Tuleeko mukaan
vaaratilanteita?

Haukutaan sanoja
Kaikki edellisen tehtävän ”haukutut” sanat on kirjoitettu taululle ilman tavuviivoja. Tavuttakaa
(haukkukaa) sanat ensin yhdessä. Sitten yksi oppilas haukkuu valitsemansa sanan. Toinen saa
arvata, minkä taululla olevista sanoista oppilas on haukkunut (missä sanassa on sama
tavumäärä). Esimerkiksi: TAX TAX TAX TAX (ruo-ka-kaup-pa). Jaetaan sana tavuihin yhdessä.
Jos taululla on useampi nelitavuinen sana, ja jos oppilaalla olikin jokin toinen sana mielessä,
jatketaan arvaamista, kunnes oikea sana löytyy.
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(Suomen onomatopoeettinen muoto koiran haukunnasta on VUH VUH tai HAU HAU ja
ruotsiksi vastaava muoto on VOFF VOFF ja VOV VOV.)

Oppimateriaalin Taksi ja Max –ensiaskeleita suomen kieleen kappaleessa 3 Taksi opettaa
myös Maxia. Silloin oppiminen tapahtuu matkimalla ja opitut sanat ovat verbejä. Kappaleessa
3 opetellaan verbien käskymuotoja. Työkirjassa on kappaleeseen liittyviä verbikortteja.
Edistyneempien oppilaiden kanssa voi käyttää samoja verbikortteja, mutta harjoitella verbien
taivuttamista persoonamuodoissa esimerkiksi niin, että oppilas nostaa yhden verbikortin
pakasta ja heittää noppaa. Nopan silmäluku kertoo, missä persoonamuodossa verbi pitää
taivuttaa.

Verbin persoonamuodot
Seuraavassa on lisää tehtäviä, joilla voi harjoitella verbin taivutusta persoonamuodoissa.
Näyttele seuraavat verbit:

juoksee

kävelee

tanssii

hyppii

ajaa

heittää

haukottelee

huutaa

sieppaa

avaa

heiluttaa

makaa

a) Näytelkää verbit yhdessä.
b) Laput ovat alassuin pöydällä.

Yksi nostaa kortin, näyttelee, toiset arvaavat. Joka

arvaa, saa näytellä seuraavan verbin.
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Viesti
Laput voi kiinnittää luokan takaseinään (tai panna pyykkipojilla roikkumaan sopivaan
paikkaan). Muodostetaan esim. kahden hengen joukkueet. Joukkueilla on samat 12 lappua
seinällä. Kilpailu etenee viestin tavoin: Oppilas 1 juoksee ottamaan yhden lapun takaseinästä,
hän lukee ja esittää pantomiimina oppilaan 2 edessä sen, mitä lapussa lukee. Oppilas 2 sanoo
verbin, ja juoksee vuorostaan ottamaan lapun seinästä, lukee, näyttelee ja oppilas 1 arvaa.
Jatketaan, kunnes kaikki sanat on luettu, näytelty ja arvattu. Se joukkue, joka on ensin valmis,
voittaa.

Voidaan toimia myös niin, että taululla on samat sanat kuin seinällä luokan takaosassa. Kun
oppilas 2 on tunnistanut sana, jonka oppilas 1 näyttelee, hän etsii parin taululta. Kun pari on
löytynyt, oppilas 2 pyyhkii sen pois ja juoksee ottamaan uuden lapun.
Yhdistetään verbin taivutus samaan leikkiin. Opetellaan ensin, miten verbi taipuu yksikössä:
Minä hyppään.
Sinä hyppäät.
Hän hyppää.

Oppilaan pitää elehtiä ei vain verbi vaan myös sen persoona.

Minä juoksen.

Sinä kävelet.

Hän tanssii.

Minä hypin.

Sinä ajat.

Hän heittää.

Minä haukottelen.

Sinä huudat.

Hän sieppaa.

Minä avaan.

Sinä heilutat.

Hän makaa.

Etsi kävellä-sanalle synonyymejä tekstistä.

Luku 6

Koppi ja kuppi
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?
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•

Etsi kuvista koppi ja kuppi.

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Max ymmärsi sanan koppi väärin. Mitä Max luuli sanan tarkoittavan? Miksi se luuli niin?

Keksitkö lisää sanoja, joissa ruotsin ja suomen sanat muistuttavat toisiaan? Mikä kirjain löytyy
usein suomen sanan lopusta? Lopussa Max kirjoittaa nimikylttiin nimensä perään i-kirjaimen.
Miksi hän mahtaa tehdä niin?
Kirjoittakaa vihkoon suomen sanoja, jotka muistuttavat ruotsin sanoja. Kuinka monta keksitte?

Oppimateriaalin Taksi ja Max –ensiaskeleita suomen kieleen kappaleessa 9 on teksti, jossa
leikitään sanoilla, jotka suomeksi ja ruotsiksi ovat melkein samoja.
Myös kappale 5 on samasta teemasta Taksin ja Maxin koppi. Työkirjassa löytyy myös
kappaleeseen liittyviä askarteluideoita.

Kokoavia tehtäviä luvuista 1–6
Mitä tähän asti on luettu?

Samaa mieltä vai eri mieltä?
Opettaja keksii luetusta sellaisia väittämiä, joista voi olla eri mieltä tai samaa mieltä. Tässä on
malliksi muutamia väittämiä. Myös oppilaat voivat olla mukana keksimässä väittämiä. Leikkaa
väittämät irti. Luokkaan raivataan tilaa niin, että kaikki mahtuvat liikkumaan seinältä toiselle.
Vastakkaisten seinien sovitaan merkitsevän ”samaa mieltä” ja ”eri mieltä”, ja keskelle
muodostuu siten jana ääripäiden välillä. Opettaja (tai oppilas) lukee väittämiä, joihin muut
vastaavat ottamalla paikkansa sopivalta kohdalta janaa (esimerkiksi ”melkein samaa mieltä”).
Keskustellaan yhdessä siitä, millaisia perusteluja oppilailla on valitsemilleen paikoille ja
korostetaan sitä, ettei yhtä oikeaa vastausta ole.
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-------------------------------------------------------------------

Arja-täti on suloinen.
-------------------------------------------------------------------

Taksi ja Max eivät tule toimeen keskenään.
-------------------------------------------------------------------

Taksin mielestä kerrostalossa oli mukava asua.
-------------------------------------------------------------------

Taksista oli kiva saada kaveri.
-------------------------------------------------------------------

Maxista oli mukavaa muuttaa uuteen kotiin.
-------------------------------------------------------------------

Max ymmärtää suomea.
-------------------------------------------------------------------

Taksi on hyvä opettaja.
-------------------------------------------------------------------

Max alkaa jo viihtyä vaarin ja Taksin luona.
-------------------------------------------------------------------

Vaari riitelee Arja-tädin kanssa.
-------------------------------------------------------------------

Miljöö
Seuraavassa on erilaisia ehdotuksia, joiden avulla tarinan miljöötä voi tehdä eläväksi lukijalle.

a) Kartta
Ohessa on kartta tarinan miljööstä. Tutkikaa karttaa yhdessä. Mitä tarinaan liittyviä kohtia
löydätte kartasta? Kartan voi tulostaa ja liimata A4-kokoisen vihkon aukeaman keskelle niin,
että reunoihin jää tilaa. Mitä on kuvan ulkopuolella? Oppilas saa itse piirtää, miten miljöö
jatkuu kuvan ulkopuolella. Vertaillaan oppilaiden kuvia ja keskustellaan niistä. Karttaa voi myös
täydentää jälkeenpäin, kun tietää, miten tarina jatkuu.
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b) Vaarin talon pohjapiirros.
Oppilas voi piirtää vihkoon vaarin talon pohjapiirroksen. (Tehtävänantoa havainnollistamaan
sopii Muumilaakson kartta, josta löytyy paljon kuvia internetin kuvahausta hakusanalla
”Muumilaakson kartta”. Tyylitellyn karttapiirroksen oikeassa alakulmassa on pohjapiirros
Muumitalosta.) Tee vastaava pohjapiirros vaarin talosta.

Kellari:

Mitä kellarissa on?

Alakerta: Mitä huoneita alakerrassa on?
Yläkerta: Mitä huoneita yläkerrassa on?

Kolmiulotteinen miljöö
Miljöön voi tehdä myös kartongista kolmiulotteisena, ja leikata ja liimata siihen kohteet, jotka
ovat kertomuksessa. Sen jälkeen askartelua voi jatkaa niin, että oppilaat keksivät lisää
rakennuksia ja paikkoja. Oppilaat voivat itse piirtää rakennuksia. Rakennukset leikataan irti ja
kiinnitetään kartongille pystyyn.

Kerrostalo maitopurkista
Maitopurkista voi askarrella kerrostalon, jossa Arja-täti asuu. Maitopurkeista voi tehdä myös
kokonaisen miljöön, josta löytyy samat rakennukset kuin kuvasta: kirjasto, hampurilaisravintola
jne.
Kaupunki, jossa on eri rakennuksia. Katso esimerkki https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=4073&artikel=5787151
Näyttele yksin tai parin kanssa jokin kirjan tilanne ilman sanoja. Oppilas valitsee kirjasta
kuvan, jonka näyttelee. Muut saavat arvata, mikä tilanne on.
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Etsi viisi virhettä.
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Luku 7

Max ymmärsi väärin
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?

•

Lue kaksi ensimmäistä virkettä. Miksi Max on surullinen? Onko sillä ehkä ikävä vanhaan
kotiin? Tuntuuko siitä, ettei se kuulu joukkoon? Mistä syystä Max voi tuntea olonsa
ulkopuoliseksi? Onko sinulla joskus ollut sellainen tunne?

•

Milloin sinulla oli mieli maassa? Mikä teki sinut iloisemmaksi? Miten sinä voisit tehdä
jonkun toisen iloisemmaksi?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Lukemisen jälkeen voitte keskustella siitä, miltä tuntuu, jos ei ymmärrä toisten kieltä. Tai miltä
tuntuu, kun ymmärtää väärin.

Kysyminen – ko-kysymys
Kuvittele, että sinun paras kaverisi on surullinen. Ehdotetaan hauskoja aktiviteetteja. Kirjoita
viisi ehdotusta vihkoon.
Mennäänkö…
Katsotaanko…
Pelataanko…
Käydäänkö…
Tehdäänkö…

Dramatisoidaan
Kaverisi on masentunut ja sinä ehdotat erilaisia hauskoja toimia. Lue mitä olet kirjoittanut.
Toinen kieltäytyy sanomalla ”ei huvita” ”ei haluta” ”en viitsi” ”en jaksa” ”ei kiinnosta”.
Lopussa toverisi sanoo iloisesti: ”Joo! Tehdään niin!”, jolloin hän tulee iloisemMAKSI.
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Resepti
Luetaan resepti. Näytellään pantomiimina lettutaikinan tekemistä ja lettujen paistamista. Yksi
lukee ja toinen tekee. Voidaan käyttää rekvisiittana kulhoa, vispilää jne.
Riko kolme kananmunaa.
Vatkaa kananmunat kulhossa.
Lisää kulhoon 2 desilitraa maitoa.
Lisää kulhoon 3 dl vehnäjauhoja, 2 rkl sokeria ja 1 tl suolaa.
Vatkaa.
Lisää loput 4 dl maitoa. Sekoita.
Ota paistinpannu ja pane se hellalle.
Pane pannulle vähän voita.
Ota kauha. Ota kauhalla lettutaikinaa ja kaada sitä pannulle.
Käännä lettu, kun se on paistunut ruskeaksi.
Pane lettu lautaselle. Pane päälle hilloa ja kermavaahtoa.
Ota veitsi ja haarukka. Syö lettu.
Miltä maistuu?

Luku 8

Väärä Taksi
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?
• Katso kuvia. Mitä kuvissa tapahtuu?
• Kuka soittaa vaarille?
• Kenen kanssa Max puhuu? Haukkuuko Max suomeksi vai ruotsiksi? (Onomatopoeettinen
muoto koiran haukkumisesta on suomeksi HAU HAU tai VUH VUH. Ruotsiksi vastaavat
muodot ovat VOFF VOFF tai VOV VOV.)
• Mitä luulet, että koirat haluavat tehdä? Mikä on ongelma?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Minne Max soitti?
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Luku 9

Kova hätä
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?

•

Katso kuvia. Mitä asiaa Taksilla on vaarille? Mikä vuorokauden aika on? Mikä
vuodenaika on? Millainen sää ulkona on?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Mistä tiedät, että sivulla on runo?
Mikä runon nimi on?
Loppusointu. Mitkä sanat ovat riimipareja?
tukka – sukka
ulos – tulos

Mikä asia tässä runossa on vertaus? Mitä ”vertaus” on ruotsiksi? Mitä runon vertauksella
tarkoitetaan? ( Millainen nurmikko on, kun maassa on vähän kuuraa tai lunta? Millainen vaarin
tukka on? Mitä yhteistä on nurmikolla ja vaarin tukalla?)

Revi runo
Tulosta kappale Kova hätä. Suurenna teksti niin, että se on helppo leikata palasiksi.
Sommittele runo kappaleen sanoista. Muista, että runossa ei tarvitse olla loppusointua. Se voi
vain välittää tunnelman. Liimaa sanat vihkoon. Piirrä runoon sopiva kuva.
(Kuuntele Roketti: Leikkaa ja liimaa runo
https://sverigesradio.se/avsnitt/1194061)
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Talviruno numero kaksi
Kirjoittanut: Maxi

Lunta maassa

Onko kuussa lunta?

lunta puussa

Kyllä on kuussa lunta:

lunta Maksin suussa.

tammikuussa,

Lunta luussa

helmikuussa,

lunta kuussa.

maaliskuussa.

Luku 10

Vertaus
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?

•

Katso kuvaa. Mikä mahtaa olla vertaus tässä tekstissä? Millainen Maxin pää on?
(pyöreä)

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Keksikää yhdessä vertauksia.

Musta kuin…
Valkoinen kuin…
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Kirkas kuin…
Pimeä kuin…
Hidas kuin…
Nopea kuin…
Kevyt kuin…
Painava kuin…
Kevyt kuin…
Voimakas kuin…
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Huono vai hyvä vertaus?
Tehdään kaksi korttikasaa. Toisessa on vertauksen alku ja toisessa on loppu. Nostetaan kortti
molemmista ja luetaan vertaus. Onko vertaus sopiva? Jos vertaus on sopiva, nostaja saa parin
ja saa yrittää uudelleen. Korteilla voi myös pelata muistipeliä.

Luku 11

Vuoden paras päivä
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?

•

Mitkä ovat vuodenajat suomeksi? Katso kuvat.
Ennen lukemista on hyvä opetella ja kirjoittaa vihkoon vuodenajat ja kuukaudet
suomeksi. Keskustellaan siitä, kuinka monta vuodenaikaa on, kuinka monta kuukautta
on vuodessa ja kuinka monta viikkoa on vuodessa.

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Lukekaa se sitten niin, että yksi oppilas on Taksi ja toinen oppilas on Max.

Arvuutellaan toisia tekstin mallin mukaan.
Mikä vuodenaika on sinusta paras? Miksi?
Mikä kuukausi on sinusta paras? Miksi?
Mikä päivä on sinusta paras? Miksi?

Keksikää ainakin 5 hyvää asiaa jokaisesta vuodenajasta.

Samaa mieltä, eri mieltä -harjoitus. Vastakkaisten seinien sovitaan merkitsevän ”samaa
mieltä” ja ”eri mieltä”. Keskelle muodostuu jana ääripäiden välillä. Opettaja sanoo väittämän,
joihin muut vastaavat ottamalla paikkansa sopivalta kohdalta janaa. Keskustellaan yhdessä
siitä, millaisia perusteluja oppilailla on valitsemilleen paikoille, ja korostetaan sitä, ettei yhtä
oikeaa vastausta ole.
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Väittämä:
Minusta kevät on kiva vuodenaika.
Minusta kesä on kiva vuodenaika.
Minusta syksy on kiva vuodenaika.
Minusta talvi on kiva vuodenaika.
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kevät

kesä

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

syksy

talvi

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Voidaan myös keskustella, mitä kuukausien nimet suomeksi tarkoittavat.
Vanhalle kansalle on ollut tärkeätä nimetä kuukaudet vuodenkierron mukaan, yleensä aina sen
mukaan, millaisia töitä piti mihinkin vuodenaikaan tehdä.

Tammikuu
Tammi tarkoittaa napaa, akselia, keskipuuta (ruots. stam). Tämä kuu jakoi vaikean talviajan kahtia ja
on siten keskellä. Se on talven keskus.
Helmikuu
Suojasään jälkeen pakkasella syntyy jäähelmiä. Tästä myös kuukauden nimitys.
Maaliskuu
Johdettu maa-sanasta. Maaliskuussa näkyy jo vähän maata lumen alta, mistä nimitys.
Huhtikuu
Huhta tarkoittaa kaskea, silloin lähdettiin kaatamaan suuret havupuukasket, jotka poltettiin
myöhemmin.
Toukokuu
Toukokuu on toukotöiden kuukausi. Maa muokataan ja siihen kylvetään siemeniä.
Kesäkuu
Kesä alkaa. (Ei tarkoita alun perin kesää, vaan kesantoa, kesannoksi jätetty pelto piti kyntää tässä
kuussa eli piti tehdä kesänajo.)
Heinäkuu
Heinätyöt tehdään tässä kuussa.
Elokuu
Elonleikkuu alkaa elokuussa.
Syyskuu
Syyskuu syksyn tuo.
Lokakuu
Kuukauden luonnetta kuvaavat vanhat nimet loka ja lika.
Marraskuu
Marraskuussa maa on martaana eli kasvillisuus on kuollut.
Joulukuu
Vielä 1600- ja 1700-luvuillakin kuukauden nimenä oli talvikuu, jolloin talvi alkoi. Mutta sitä mukaa
kun joulun merkitys on kasvanut, on se antanut nimen koko kuukaudelle. Muinaisruotsin jól,
nykyruotsin jul on nimen antajana joululle.
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Lähteinä: Kustaa Vilkuna: Vuotuinen ajantieto. Otava. Keuruu 1989.
Veijo Meri: Sanojen synty. Gummerus. Jyväskylä 2004.
http://kirlah-kielet.blogspot.com/2007/11/mit-suomalaiset-kuukausien-nimet.html

Luku 12

Ollin läksy
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:

• Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo? Mikä oli Ollin läksy?
• Oletko sinä saanut joskus pitää esitelmän? Mistä aiheesta? Miten pidit esitelmän?
Missä seisoit? Oliko sinulla muistilappuja vai ajatuskartta, niin kuin tässä kappaleessa.
Tutkikaa ajatuskarttaa. Mitä asioita Olli kertoo esitelmässä?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Samaa mieltä - eri mieltä -harjoitus
Vastakkaisten seinien sovitaan merkitsevän ”samaa mieltä” ja ”eri mieltä”, ja keskelle
muodostuu siten jana ääripäiden välillä. Opettaja (tai oppilas) lukee väittämiä, joihin muut
vastaavat ottamalla paikkansa sopivalta kohdalta janaa. Keskustellaan yhdessä siitä, millaisia
perusteluja oppilailla on valitsemilleen paikoille ja korostetaan sitä, ettei yhtä oikeaa vastausta
ole.

Väittämiä:
Opettaja oli oikeassa, kun hän sanoi, että Taksi ei saa tulla lakki päässä luokkaan.
Kaikilla luokan oppilailla pitää olla samat säännöt.
Kaikilla koulun oppilailla pitää olla samat säännöt.
Minun mielestäni luokassa pitää saada pitää lakkia.
Taksin olisi pitänyt ottaa lakki pois.

Osaisitko pitää esitelmän Taksista Ollin ajatuskartan perusteella? Käykää vuoron perään
kertomassa luokan edessä joku asia Taksista.
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Pitäkää ”miniesitelmiä” ajatuskartan avulla. Yksi esitelmä voisi kestää esimerkiksi yhden
minuutin. Miniesitelmän aihe voi olla esimerkiksi joku pieni tavara, joka löytyy oppilaan
repusta tai opettajan penaalista, tai kuva, joka löytyy oppilaan puhelimesta.
1. Valitse esine tai kuva.
2. Tee siihen sopiva ajatuskartta. (Voidaan sopia esimerkiksi 5 asiaa, jotka oppilas kertoo.)
3. Pidä miniesitelmä toverillesi. Jokainen voi pitää oman esitelmän jokaiselle ryhmän
jäsenelle erikseen.

Voidaan myös päättää kertoa jostakin kotieläimestä. Sovitaan yhteisesti, mitä asioita
kerrotaan. Eläimestä voi sen jälkeen tehdä pienen kirjan. Ohessa malli, joka löytyy lukuklaanisivustolta s. 57.
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Luku 13

Turkissa
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Mitä otsikko kertoo?

•

Katso kuvia. Miksi Max on kassissa? Mitä se löytää kassista? Milloin passia tarvitaan?
Onkohan Olli käynyt matkalla? Missä?

•

Missä Turkki on? Mitä siellä voi tehdä? Oletko käynyt jossain etelän lomakohteessa?

•

Mitä Turkki on ruotsiksi?

•

Tarkoittaako sana ”turkki” jotakin muuta myös?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Mistä TURKISTA Olli puhuu?
Mistä TURKISTA Max puhuu?

Homonyymit
Yksi sana merkitsee kahta eri asiaa, niin kuin esimerkiksi sana ”TURKKI”.
Tiedätkö muita sellaisia sanoja suomeksi tai ruotsiksi?
esimerkki:
kuusi

numero, puu,

palaa

brinner, bitar, kommer tillbaka

Mitä on ruotsiksi ”kuusi palaa”? Kuinka monta eri vaihtoehtoa keksit?
Piirrä kuvia.
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Kokoavia tehtäviä luvuista 7–13
Mitä tähän asti on luettu?

Kuvanveistäjä ja patsas
Miettikää yhdessä erilaisia tunteita, joita jakson (7–13 tai 1–13) kappaleissa on käsitelty ja
jotka voi esittää asentoina. Opettaja kirjoittaa tunteiden nimet taululle. Muodostakaa parit.
Toinen on kuvanveistäjä ja toinen patsas. Kuvanveistäjä muotoilee patsaan esittämään jotain
tunnetilaa. Patsaan muotoilun aikana kumpikaan ei saa puhua. Kun työ on valmis, patsas saa
arvata, mikä tunne oli. Vaihdetaan rooleja.

Esimerkiksi:
Väärä Taksi: (Olli söi puhelimen.) Taksi on HÄTÄÄNTYNYT, kun puhelin soi, ja banaani on Ollin
mahassa.
Vertaus: (Kuu on pyöreä kuin Maxin pää.) Max on LOUKKAANTUNUT.
Max ymmärsi väärin: (Max näki Maksikakun ja sanoo OHO!) Max on HÄMMÄSTYNYT.
Max ymmärsi väärin: (Max näki Maksikakun ja ymmärsi, että Taksi oli halunnut tehdä hänet
iloisemmaksi.) Max on ONNELLINEN.
Kova hätä: (Taksi on tyytyväinen, kun se on keksinyt runon.) TYYTYVÄINEN
Ollin läksy: (Taksi suuttuu, kun ei pääse luokkaan lippalakki päässä.) Taksi on NÄRKÄSTYNYT
tai ÄRSYYNTYNYT.
Ollin läksy: (Arja-täti uhkaa soittaa poliisin.) Arja-täti on VIHAINEN.

Chattikeskustelu
Tehtävä tehdään pareittain.
Sovitaan yhdessä, mikä olisi hyvä aihe chattikeskustelulle viimeksi luetun kirjan katkelman pohjalta.
(Esimerkki: lomamatka. Kuvitellaan, että molemmat oppilaat ovat lomamatkalla jossakin
kohteessa.) Kumpikin oppilas kirjoittaa vihkoon chattikeskustelun oman aloitusviestin.
Aloitusviestissä oppilas
a) kertoo jotain ja
b) kysyy jotain.
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Muutaman minuutin kuluttua vihkoja vaihdetaan parin kanssa. Pari vastaa viestiin. Hän
a) vastaa kysymykseen
b) kertoo jotain ja
c) kysyy jotain, minkä jälkeen hän palauttaa vihkon. Näin voidaan jatkaa niin kauan kuin
oppitunnin aikataulu sallii. Lopuksi luetaan keskustelu.
(Keskusteluun voi lisätä myös emojeja. Emojeja voi tulostaa ja oppilas voi liimata niistä sopivan
vihkoonsa oman viestinsä loppuun.)

https://pixabay.com/sv/illustrations/emoji-smilie-whatsapp-känslor-2762568/
Tarinapiiri
Ryhmän koosta riippuen tätä voi leikkiä pareittain tai 4–5 oppilaan ryhmässä, jolloin oppilaat
istuvat piirissä. Yksi oppilaista valitsee tekstistä (kappaleet 7–13) virkkeen, jonka hän lukee.
Seuraava oppilas valitsee virkkeestä yhden sanan ja sanoo sen ääneen, minkä jälkeen hän keksii
uuden virkkeen, jossa sana on mukana. Leikitään leikkiä niin kauan, että jokainen on sanonut
vähintään yhden virkkeen, tai kunnes tarina päättyy. Kun leikki on opittu, yritetään samalla
menetelmällä keksiä uusi, yhtenäinen tarina.
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Luku 14

Lukukoira Max
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
•

Lue otsikko. Lue myös isolla kirjoitetut tekstit.

•

Kuvassa on uusi henkilö. Mikä hänen nimensä on? Missä hän mahtaa olla töissä?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Kuka oppilaista haluaa olla lukukoira?
Lukukoiralle voi laittaa esimerkiksi sinisen huivin kaulaan (niin kuin Maxilla).
Toiset käyvät lukemassa valitsemansa lyhyen kappaleen tai katkelman lukukoiralle. Voidaan
sopia, että jokainen lukujakso kestää esimerkiksi 2–3 minuuttia, minkä jälkeen kello pirisee,
lukukoira antaa tassua ja saa jonkun palkinnon (joka opettajalla on mukana).
Vaihdellaan lukukoiraa.

Luku 15

Kirjastossa
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko. Missä kuvan poika istuu? Mitä Max tekee?
• Lue isolla painetut tekstit. Silloin saat tietää, mitä kirjoja ja tarinoita Max kuuntelee.
• Oletko itse kuullut tai lukenut joitakin näistä tarinoista?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

• Mikä kertomus nauratti Maxia? Mitkä kertomukset ovat saaneet sinut nauramaan?
• Mitkä kertomukset saivat Maxin miettimään Arja-tätiä? Mitä Max mietti? (Huomataan,
että joskus itsestä on voinut tuntua samalta kuin jonkin kirjan henkilöstä. Kirja voi siksi
auttaa ymmärtämään omia ja toisten tunteita.) Onko sinulle joskus käynyt näin?
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TEKTISSÄ VIITATAAN SEURAAVIIN KIRJOIHIN JA KERTOMUKSIIN. Näihin kertomuksiin voi
palata sitten, kun Lukukoira Max -kirja on luettu valmiiksi.

Hölmöläiset rakentavat talon (Suomalainen kansansatu, löytyy opettajan oppaan lopusta.)
Hölmölän akat uimassa (Suomalainen kansansatu, löytyy opettajan oppaan lopusta.)
Risto Räppääjä ja Nuudelipää (Sinikka Nopola, Tiina Nopola)
Näkymätön lapsi (Tove Jansson, on saatavana myös selkokielisenä.)
Jänis Vemmelsääri ja Kettu Repolainen (Suomalainen kansansatu, löytyy opettajan oppaan
lopusta.)
Herra Hakkarainen -kirjat (Mauri Kunnas)
Tatu ja Patu -kirjat (Aino Havukainen, Sami Toivonen)
Adalmiinan helmi (Zacharias Topelius)
Fedja-setä, kissa ja koira (Eduard Uspenski)

Fedja-setä, kissa ja koira
Kohta, joka nauratti Maxia, oli kirjasta Fedja-setä, kissa ja koira (Eduard Uspenski). Kirja on
kuunneltavissa oheisen linkin kautta. https://arenan.yle.fi/1-4506934
Tarina Fedja-setä, kissa ja koira kertoo pienestä pojasta, jonka äiti vihasi kissoja. Siksi poika
karkasi kotoa toiseen kylään, jotta voisi asua siellä kissan kanssa. Siellä Fedja-setä (joka siis on
pieni poika) ja kissa hankkivat talon, jonne pian muutti myös muita eläimiä. Talossa Fedjasedän kanssa asuivat nyt kissa, koira ja lehmä. Tässä luvussa taloon muutti naakka (ruotsiksi
kaja).
Voitte yhdessä kuunnella kohdan, joka nauratti Maxia. Se löytyy äänitettynä oheisesta linkistä.
Valitse Osa 3. Mitä sinä tarvitsisit, jotta olisit onnellinen? Kertomus naakasta ja posteljooni
Petshkinistä alkaa kohdasta 8.52 min ja jatkuu osan 3 loppuun (n. 6 minuuttia).

Adalmiinan helmi löytyy tästä linkistä.
http://iltasatu.org/satu/adalminan-helmi/
Sopivia tehtäviä satuun Adalmiinan helmi (joita myöhemmin voi tehdä ainakin vanhempien
oppilaiden kanssa) löytyy Sisukoulun sivulta Topelius-oppimateriaalin lopusta
https://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/Files/185/41333ddbda3f-4a66-90b8-0ef471408742.pdf
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Luku 16

Helmi
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko. Näkyykö kuvassa helmeä?
• Keskustelkaa kuvista. Mitä luulet, että tarinassa tapahtuu?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Tee kappaleesta sarjakuva.
Tutustu ensin sarjakuvan ilmaisukeinoihin. Katso mallia ja ideoita jostakin tutusta
sarjakuvasta. Mitä huomaat?
• Sarjakuvassa voi esimerkiksi kuvan yläreunassa olla teksti, joka kertoo jotain tilanteesta.
• Sarjakuvan eri strippien* välillä voi olla joskus nuoli, joka kertoo, missä järjestyksessä
sarjakuvan kohtaus on tarkoitus lukea.
• Minkälaisia ”äänitehosteita” sarjakuvaan sopii? GRRR!
• Miten sarjakuvassa kuvataan liikettä?
• Mieti kuvakokoja. Piirrä kuvaan taustoja.
• Mitä henkilöt sanovat ja ajattelevat? Lisää puhekuplat ja ajatuskuplat.
• Mistä tiedät, että sarjakuvan henkilö puhuu KOVALLA ÄÄNELLÄ? Mistä tiedät, että hän
kuiskaa? Mistä tiedät, että useampi henkilö puhuu yhteen ääneen?

*strippi = muutaman ruudun mittainen sarjakuva

Lopuksi oppilaat voivat näytellä sarjakuvan tilanteet. Sarjakuva toimii tällöin näytelmän
käsikirjoituksena.

Oppaan lopussa on kappaleeseen 16 liittyviä kuvia, joita voi leikata ja sommitella
sarjakuvaksi.
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Luku 17

Kirjan ja koiran päivä
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko.
• Mitä huomaat kuvista? Mitä tässä kappaleessa ilmeisesti tapahtuu?
• Oletko itse joskus ollut televisiossa, radiossa tai sanomalehdessä, tai onko joku
haastatellut sinua tai jotain tuttavaasi?
• Mitä kuvan poika vastaa haastattelijalle? Mitä haastattelija mahtaa kysyä häneltä?

Lukekaa päivän ohjelma.
Mistä voit päätellä, että haastatteluja tekee ruotsinsuomalainen media?
Minkänimisiä viestimiä tekstissä ja kuvissa on?
Onko Ruotsissa suomenkielistä mediaa? (Tähän aiheeseen voi palata laajemmassa mitassa
myöhemmin.)

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Haastatelkaa toisianne. Käyttäkää samoja kysymyksiä kuin Leijonaradion toimittaja. Voi olla
hauskaa äänittää haastattelut.

Lehtijuttu
Kappaleen lopussa on lehtijuttu ruotsinsuomalaisesta kuvitteellisesta lehdestä
”KAKSIKIELINEN”. Mistä näkyy, että kyseessä on lehtijuttu? Lehtijutun kieli voi olla monelle
vähän vaikeaa. Teksti kannattaa kuunnella ensin tai opettaja voi lukea lehtijutun.

Keskustellaan siitä, miltä uutisjuttu näyttää. Pannaan merkille seuraavat uutisen osat:
• otsikko ja alaotsikko
• ingressi (kertoo tiiviisti uutisen sisällön ja houkuttelee lukemaan uutisen tarkemmin,
kirjoitettu paksummalla fontilla)
• leipäteksti (itse uutinen)
• kuvat ja kuvatekstit
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• faktaruutu
Kappale 17 voi toimia alustuksena teemaan ”Ruotsinsuomalainen media”.
Tämä teema vie kuitenkin niin paljon aikaa, että on ehkä hyvä edetä kirjassa ja palata
aiheeseen, kun kirja on luettu loppuun.
Silloin oppilaat voivat tutustua esimerkiksi Sisuradioon, SVT:n suomenkielisiin uutisiin ja
suomenkieliseen sanomalehteen (esim. Ruotsinsuomalainen tai Haparandabladet)

Sisuradio
Sisuradion lastenkuunnelmaan Peppi Rinkebyssä tehtyä oppimateriaalia löytyy oheisesta
linkistä
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?
programid=185&grupp=28796&artikel=7154519

SVT
Suomenkieliset uutiset

Sanomalehti
Esimerkiksi Ruotsinsuomalainen, Haparandabladet. Lukekaa otsikoita, ingressejä ja
kuvatekstejä. Leikkaa kaksi tai kolme uutista osiin niin, että otsikko, ingressi, kuva, kuvateksti
ja itse uutinen on leikattu erikseen. Mitkä palat kuuluvat samaan uutiseen? Kokoa uutinen
uudestaan.

Kirjasto
Käykää tutustumassa paikkakuntanne kirjaston suomenkielisten kirjojen osastoon. Ottakaa
kuvia kirjojen selkämyksistä, jos niissä lukee kirjan nimi tai ottakaa kuvia kirjojen kansista.
Tehkää niistä kollaasi vihkoon. Minkä kirjan haluaisit kannen perusteella lukea?
Minkä nimisiä kirjoja löysit? Onko joukossa ruotsista tai jostain muusta kielestä käännettyjä
kirjoja? Valitse mieluisin kirjan kansi ja ota siitä kuva. Onko joukossa tietokirjoja lapsille?
Voisitteko tehdä yhdessä toivelistan kirjaston hoitajalle niistä kirjoista, joita mielestänne
kirjastoon pitäisi tilata?

48

Luku 18

Bax
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko. Kuka on Daksi ja kuka on Bax? Muistatko, mitä tapahtui kirjan alussa
kappaleessa 3 Stackars Max - Max-parka
• Kuka mahtaa aivastaa? Miksi joku aivastaa? Onko hänellä flunssa vai onko hän ehkä
allerginen?
• Mitä huomaat kuvista? Näyttääkö Max iloiselta? Mitä hän mahtaa miettiä?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Keskustelkaa siitä, miksi lukeminen auttaa säilyttämään suomen kielen. Oletko oppinut lisää
sanoja, kun olet lukenut suomenkielisiä kirjoja?

Luku 19

Max pakkaa
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko.
• Miksi Max pakkaa? Mitä hän on pannut kassiin?
• Miksi Max on mennyt piiloon pensaan taakse?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Keskustelkaa, miltä Maxista tuntuu. Miksi hän oli mennyt piiloon?
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Luku 20

Kielto
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:
• Lue otsikko ja kylttien ja lappujen tekstit.
• Mikä halutaan kieltää? Miltä se tuntuu Maxista?
• Mitä Barbro haluaa antaa Maxille? Miksi?
• Kuka mahtaa olla kirjoittanut tekstit?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Keskustelkaa siitä, mitä on tapahtunut. Saako kirjastoon tuoda koiria? Onko Arja-täti
oikeassa? Miten mahdollisen ongelman voisi ratkaista?

Luku 21

Adalmiinan helmi
Ennakoivat kysymykset ennen lukemista:

• Miltä Max näyttää kuvassa? Miksi?
• Kuka istuu puutarhatuolissa? Mitä kylteissä lukee? Mitä näet kuvissa? Mitä Taksi heittää?
• Kuka on kappaleen lopussa Taksin ja Maxin kanssa? Miltä hän näyttää?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.
Miksi Arja-täti muuttui?
Miksi hän oli alkanut vihata koiria?
Voiko joku oikeassa elämässäkin olla ilkeä toisille siksi, että hänelle on tapahtunut jotain
pahaa?
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Lopuksi
Lue pylväsdiagrammi VUODEN RUOTSINSUOMALAINEN (Årets sverigefinne).
Todellisuudessa tällainen äänestys järjestetään vuosittain Sisuradion toimesta. Ihmiset saavat
ehdottaa mielestään sopivia henkilöitä kilpailuun ja perustella, mitä sellaista henkilö on
tehnyt, että hänet voidaan valita vuoden ruotsinsuomalaiseksi. Lopulta yleisö äänestää heistä
voittajan nettiäänestyksellä.

Esimerkiksi vuoden 2018 Nuori Ruotsinsuomalainen oli kiekonheittäjä Daniel Ståhl.

Hän kertoo näin:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4222&artikel=7093648
”Olen lapsesta asti puhunut suomea äidin kanssa. Suomessa aina ihmetelläänkin, mikä tuo
keltainen ja sininen poika on, joka puhuu suomea. Olen ylpeä, että olen puoliksi
suomalainen.”
Daniel Ståhl
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4222&artikel=7093648

Vuoden 2016 Nuori Ruostinsuomalainen oli Miriam Bryant. Myös hänen äitinsä on Suomesta.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6564486

Keskustelkaa, kuka on ruotsinsuomalainen? (Tilastoihin lasketaan ne, joiden vanhemmista tai
isovanhemmista ainakin yksi on syntynyt Suomessa.) Kuinka paljon ruotsinsuomalaisia on
Ruotsissa? (noin 700 000, tosin kaikki heistä eivät enää osaa suomea.) Kuinka paljon ääniä
Max sai?

Kuunnelkaa tai lukekaa teksti yhdessä.

Voitte myös tutustua karttaan, josta näkyy, paljonko suomalaistaustaisia asuu eri puolella
Ruotsia.
Kartta: Näin paljon suomalaistaustaisia on sinun kunnassasi
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6637839
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Ruotsinsuomalaiset tilastoissa
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=185&grupp=23740

Keskustelkaa siitä, miksi Max mahtoi saada palkinnon.
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Kokoavia tehtäviä, kun koko kirja on luettu
Still-kuvat
Kun koko kirja on luettu, mieleenpainuvimpia kohtia käsitellään still-kuvien avulla. Jokainen
lukupiiriryhmä saa valita kolme hauskinta, yllättävintä tai tunteikkainta kohtaa kirjasta. Jokaisesta
kohdasta valmistellaan still-kuva, jossa oppilaat näyttelevät kirjan hahmoja ja tilanteita mutta eivät
liiku tai puhu. Muut oppilaat arvaavat, mikä kohta on kyseessä. Still-kuvissa voi käyttää
rekvisiittana esimerkiksi luokan huonekaluja ja koululta tai kotoa mahdollisesti löytyviä
roolivaatteita. Maxin tunnistaa sinisestä kaulahuivista, Taksin tunnistaa punaisesta lippalakista.

Keskustelkaa tarinan rakenteesta
Oliko kirjassa hyvä ja paha? Ketkä olivat hyvien puolella? Kuka oli paha?
Oliko kirjassa konflikti, ongelma? Mikä ongelma? Oliko useampia kuin yksi?
Miten ongelma(t) ratkesi?

Sadun rakennetta voi kuvata seuraavalla piirroksella:

Kirjassa on hyvä ja paha (kuvion kaksi silmää).
(Koirat ja vaarin perhe <-> Arja-täti)
Kirjassa on ongelma, joka kasvaa (kuvion nenä).
(Arja-täti vihaa koiria ja haluaa eroon kaikista koirista,
mistä seuraa ongelmia Maxille ja Taksille.
Sen lisäksi Maxilla oli oma ongelma, kun se ei tuntenut
löytävänsä omaa paikkaansa allergian ja kieliongelmien
vuoksi.

Lopussa ongelmat ratkeavat.
Lopussa selviää, miksi Arja-täti oli vihannut koiria.
Max voittaa kieliongelmat. Max saa jäädä vaarin luo
ja pitää työpaikkansa kirjastossa.

53

Kansansadut, joihin viitattiin kappaleessa 14

Hölmölän akat uimassa
Tarinan kuvitus löytyy oppimateriaalista Taksi ja Max, ensiaskeleita suomen kieleen Tekstikirja s.
22–25. Tarinaan kuuluvia tehtäviä voi tulostaa työkirjan s. 80–83

Oli kuuma kesäpäivä. Kuusi Hölmölän akkaa kävelee kylätiellä.

- Huh huh. Onpa täällä kuuma! akat sanovat.
- Olisipa mukava päästä uimaan. Mutta missä on järvi? akat tuumivat.
Juuri silloin akat kävelevät viljapellon ohi. Pellossa kasvaa sinisiä ruiskukkia.

- Tuo pelto näyttää ihan järveltä, yksi akka huomasi.
- Niin näyttää, toiset akat sanoivat.
- Mennään uimaan!
- Joo, mennään! Niin akat hyppäsivät peltoon uimaan. Hetken
päästä he tulivat pois pellosta.

- Olipas se mukavaa, yksi sanoi.
- Niin oli. Oikein virkistävää, toinen vastasi. Sitten yksi akka katsoi
ympärilleen. Hän alkoi laskea:

- Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Hän pelästyi ja laski uudestaan:
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- Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Yksi akka on hukkunut järveen! hän
huusi.

- Kun tulimme, meitä oli kuusi akkaa, ja nyt meitä on vain viisi! Kaikki akat
alkoivat huutaa ja kiljua.

- Kuka on hukkunut! En kai se vain ole minä?
- Voi voi! Oi ja voi!
Sitten he näkivät, että Matti käveli tiellä.

- Mikä hätänä? Matti kysyi.
- Yksi meistä on hukkunut! akat valittivat.
- Kun tulimme, meitä oli kuusi akkaa, ja nyt meitä on vain viisi! Laske vaikka:
Minä, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.

- Voi voi voi! akat kiljuivat.
- Voi teitä hölmöläisiä! Te olette tosi hölmöjä! Matti sanoi.
- Tuolla on savea. Pankaa nenä saveen. Sitten laskekaa, kuinka monta
kuoppaa savessa on. Niin monta kuin on kuoppaa, niin monta on akkaa.
Akat tekivät niin. Sitten he laskivat:
- Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi... kuusi! KUUSI AKKAA! he rupesivat
halaamaan toisiaan.

- Kiitos Matti, akat huusivat. Sinä pelastit yhden akan hengen.
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Valoa pirttiin
Sarjakuvapohja ja tehtäviä löytyy oppimateriaalista Taksi ja Max, ensiaskeleita suomen kieleen.
Työkirja s. 110–113

Hölmöläiset päättivät rakentaa talon. He työskentelivät ahkerasti, sillä heillä
oli tarmoa, vaikka ei järkeä, ja saivat talon pian valmiiksi. Se oli kuitenkin
aivan pimeä, sillä he olivat unohtaneet tehdä seiniin ikkunat. Joku keksi silloin
hyvän keinon: valoa voitaisiin tuoda sisään säkillä. Toinen huomautti tähän,
että samalla säkillä voitaisiin ulos mennessä kuljettaa pois pimeyttä, sehän
nopeuttaisi työtä puolella.
Tuumasta toimeen. Kokonaisen viikon ajan, aamusta iltaan, kylän väki kantoi
valoa sisään ja pimeyttä ulos. Mutta ihme ja kumma, tupa ei muuttunut
yhtään valoisammaksi. Kaikki ihmettelivät tätä suuresti.
Samassa hölmöläiset näkivät viisaan Matin kulkevan ohi. He muistivat, että
Matti oli ennenkin auttanut heitä ja he kysyivät häneltä neuvoa. Matti oli
tälläkin kertaa valmis auttamaan. Hän otti kirveen ja hakkasi seinään aukon.
Kun hölmöläiset huomasivat, miten valoisaksi tupa tuli, he ihastuivat niin
kovin, että hakkasivat pois koko seinän, sitten toisen — mutta kun he
hakkasivat kolmatta seinää, koko talo hajosi.

- Nyt ei ole taloa, mutta on paljon valoa, hölmöläiset tuumivat.
Hölmöläistarinoita löytyy myös Sisuradion sivuilta
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3958&artikel=2345962
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Jänis Vemmelsääri ja Kettu Repolainen
Kettu ja jänis eivät olleet kavereita. Mutta nyt jänis oli kuullut, että kettu oli
sairas ja ehkä teki kuolemaa. Vaikka se ei ollut ihan totta. Kettu ei ollut sairas.
Se ei tehnyt kuolemaa. Se halusi vain ottaa jäniksen kiinni ja syödä sen.
Se tiesi, että jänis oli aika utelias. Jos Jänis Vemmelsääri saisi kuulla, että
Kettu Repolainen teki kuolemaa, se varmasti tulisi Repolaisen talolle. Se
haluaisi ITSE nähdä, oliko se totta.

Kettu Repolaisen kaveri Susi Hukkanen lupasi levittää sanaa, että Kettu
Repolainen teki kuolemaa. Ja kun Jänis Vemmelsääri tulisi Repolaisen talolle,
se olisi helppo saalis. Oletko kuullut sadun?
Se kuuluu näin:

Kun Jänis Vemmelsääri tuli ketun talolle, Kettu Repolainen makasi aivan hiljaa
sängyssä. Jänis Vemmelsääri pysähtyi. Se jäi katsomaan kettua ja alkoi puhua:
- Kettu Repolainen näyttää elottomalta. Mutta miten mahtaa olla? Minä olen
nimittäin kuullut, että kun joku tulee käymään kuolleen ketun luona, ketulla
on tapana nostaa vasen takajalka pystyyn ja sanoa WAHOO!

Kettu Repolainen makasi aivan hiljaa. Jänis Vemmelsääri meni lähemmäksi.
- Onpa kummallista, Kettu Repolainen näyttää kuolleelta, mutta se ehkä vain
nukkuu. Koska JOS se olisi kuollut, se ihan varmasti nostaisi vasemman
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takajalkansa pystyyn ja sanoisi Wahoo! Ja sitä Kettu Repolainen ei ole tehnyt.
Nyt en ehkä uskalla mennä lähemmäksi. Ehkä kettu vain nukkuu eikä olekaan
kuollut.
Jänis Vemmelsääri odotti, mutta sitten se tuli vielä lähemmäs kettua.

SILLOIN kettu nosti vasemman jalkansa ja sanoi:

- Wahoo!
Jänis Vemmelsääri juoksi tiehensä niin kovaa kuin pääsi.

Kettu Repolainen tajusi, että jänis oli huijannut sitä.

Tarinan kuvitus löytyy kirjasta Taksi ja Max, ensiaskeleita suomen kieleen s. 65–68
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Kirjanmerkit voi liimata kartongille. Tassuja ja kiviä on yhtä monta kuin kirjassa on lukuja.

Taksi

____

Luku 1

____

Luku 2

____

Luku 3

____

Luku 4

____

Luku 5

____

Luku 6

____

Luku 7

____

Luku 8

____

Luku 9

____

Luku 10

____

Luku 11

____

Luku 12

____

Luku 13

____

Luku 14

____

Luku 15

____

Luku 16

____

Luku 17

____

Luku 18

____

Luku 19

____

Luku 20

____

Luku 21

____

Luku 22

____
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DIPLOMI
_____________________________
nimi
_________
luokka
on lukenut kirjan

Lukukoira Max
ja sen kaveri Taksi
___/___ 20____

allekirjoitus
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Sommittele näistä kuvista mieleisesi sarjakuva. Tehtävä liittyy kappaleeseen 16. Voit myös
itse piirtää lisää.
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