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Muumijakso

Kirjat
1. Muumipappa ja meri
2. Muumipapan urotyöt
3. Muumipeikko ja pyrstötähti
4. Vaarallinen juhannus

Oppilaat valitsevat kirjan
lukumaistiaisten avulla: Luetaan kutakin kirjan alkua kaksi minuuttia ja täytetään
lukumaistiaiskaavake. Kommentteja osioon kirjoitetaan preferenssinumerot 1, 2 ja 3.

Kirjojen lukeminen lukupiirissä:
Oppilaat jakavat kirjan neljään osaan. Luetaan kukin osa ja kirjoitetaan ajatuksia
lukupäiväkirjaan. Oheisesta listasta valitaan kuhunkin lukupiiritapaamiseen kolme kohtaa,
joista kirjoitetaan. Keskustelu yhteisissä tapaamisissa käydään lukupäiväkirjojen pohjalta.

Oppilaiden ideoimat kirjallisuuspiirin tehtävät
• Mitä pidät kirjasta? Perustele!
• Kerro asioista, jotka ovat olleet mielestäsi hauskoja, pelottavia tai muuten hyviä.
• Kirjoita puhekuplia jostain tilanteesta.
• Piirrä jotain ja arvuuta lukupiiriryhmääsi siitä, miten piirustuksesi liittyy kirjaan.
• Kerro, kuka kirjassa on lempihenkilösi. Perustele!
• Mitä sinä haluaisit sanoa kirjan jollekin henkilölle?
• Jos saisit olla jokin kirjan henkilöistä, kuka olisit ja miksi?
• Kuvaile kirjan henkilöitä tai paikkoja. Millaisena näet henkilön tai paikan mielessäsi.
• Kerro jostain kohdasta, jossa tunsit meneväsi päähenkilön ”nahkoihin”.
• Mitä olisit päähenkilönä tehnyt toisin? Entä samoin?
• Miten sinä kuvailisit kirjan päähenkilöä?
• Kerro mielestäsi lukukappaleen paras kohta. Perustele!
• Onko lukemassasi lukupätkässä ollut mielestäsi käännekohtia.
• Kerro millaisia tunteita sinulla oli lukukappaletta lukiessasi? (iloa, surua, raivoa,

ärtymystä, hämmennystä, jännitystä, jne.)
• Kerro kohdista, jotka tempaisivat sinut mukaasi.
• Mitä pidit kirjan alusta? Entä lopusta?
• Onko kirjassa mielestäsi jokin opetus?

Kun ryhmät ovat lukeneet kirjan, laaditaan lukupiireissä kirjan muumimaailma
kenkälaatikkoon. Laatikkoon ryhmä piirtää, kirjoittaa, kerää tavaroita ja askartelee.



Ryhmien laatikoista löytyvät seuraavat
asiat:

1. Kirjan henkilögalleria: Jokaisesta
henkilöstä piirretään kuva sekä
laaditaan hänestä lyhyt kuvaus.
Voidaan laatia myös henkiöiden
välinen suhdekartta,; miten kirjan
henkilöt suhtautuvat toisiinsa.

2. Laaditaan kirjan
tapahtumapaikoista kartta.

Esineitä, kuvia ja asioita, jotka liittyvät tarinan  juoneen.( Niitä voi tuoda kotoa tai askarrella.)

3. Tehdään luettelo kirjan käännekohdista.

4. Laaditaan luettelo kirjan teemoista.

5. Koristellaan kenkälaatikko kirjan mukaan.

6. Suunnitellaan miten ryhmän laatikko esitellään (Esityksessä voi käyttää
dokumenttikameraa.)




