
MERVI LINDMAN
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Mervi
Lindman -jakson katselun yhteydessä. Mervin kuvittamia kirjoja on hyvä olla saatavilla harjoituksia
varten.

Pedagoginen materiaali

Mervin kuvitusten ihmisillä ja eläimillä on usein hyvin selkeät tunteet, melkein kuin 
sarjakuvahahmoilla. Jos ne ovat iloisia, ne ovat tosi iloisia, jos ne ovat surullisia koko keho roikkuu, 
ja jos ne ovat hämmästyneitä niiden suut ammottavat auki niin isoina, että ne hädin tuskin pystyvät 
seisomaan. Harjoitelkaa tunteiden näyttämistä koko keholla. Avatkaa jokin Mervin pienille lapsille 
kirjoittama kirja (Peppe-kirjat, Memmuli-kirjat). Yritä matkia kuvan henkilön tai henkilöiden tunnetta. 
Käytä koko kehoa. Jos haluatte tehdä tehtävästä vaikeamman, voitte kirjoittaa tunnesanoja lapuille ja 
vuorotellen nostaa lappuja ja näyttää tunteen keholla. Muut arvailevat tunnetta. Tehtävän voi tehdä 
myös kieliharjoituksena, jos sanat kirjoitetaan ruotsiksi.

Mervi kertoo, että pienten lasten kuvien pitää olla selkeämmät ja vähemmän yksityiskohtaiset, kuin
vanhempien lasten kuvat. Vertaa pienille lapsille kirjoitettua kirjaa (esim. Mervin Peppe-kirjaa) ja
vanhemmille lapsille kirjoitettua kirjaa (esim. jokin Tiina Nopolan kirjoittamista ja Mervin 
kuvittamista Siiri-kirjoista). Mitä eroja niiden välillä on?

Jakson lapset katselevat Mervin kuvittamaa ja Timo Parvelan kirjoittamaa kirjaa. Kuvat ovat
mustavalkoisia, mutta lapset juttelevat siitä, mitä värejä kuvassa voisi olla. Valitse jokin pidempi kirja,
jossa on mustavalkoisia kuvia (esim. jokin Timo Parvelan Ella-kirjoista, jotka ovat Mervin kuvittamia).
Valitkaa pareittain jokin kirjan kuvista. Mieti ensin itseksesi, mitkä värit kuvassa voisi mielestäsi
olla, jos kuvassa olisi värit. Keskustele sitten parisi kanssa. Kuvittelitteko kuvaan samat värit? Miksi
kuvittelitte juuri ne värit?

Mervi on valmistunut vaatesuunnittelijaksi. Hän kertoo, että myös vaate tai vaatemallisto kertoo 
omaa tarinaansa. Valitse jokin satu tai tarina, jonka tunnet hyvin. Se voi olla klassinen satu tai vaikka
kirjasarja, jonka olet lukenut monta kertaa. Suunnittele vaate tai vaatemallisto, jossa tarina toimii
inspiraationa. Mitä värejä valitset? Mitkä kuosit ja yksityiskohdat sopivat tarinaan? Jos haluatte, voitte
sopia luokassa, mitä tarinoita voi valita. Voitte yhdessä katsella valmiita mallistoja ja arvata, mitkä
tarinat ovat toimineet minkäkin malliston inspiraationa.

Estrid ja Mervi juttelevat luonnoksista. Luonnokset tuntuvat heistä enemmän eläviltä kuin lopullinen
kuva. Oletko itse huomannut saman? Luonnostele jotain, mielellään tapahtuma, jossa on paljon liiket-
tä. Yritä sitten piirtää luonnoksen perusteella yksityiskohtaisempi, valmis kuva. Pystytkö välittämään 
saman tunteen, kuin luonnoksessa on?

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



CARA KNUUTINEN
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Cara
Knuutinen -jakson katselun yhteydessä. Caran kirja ”Betty i luften” on hyvä olla saatavilla harjoituksia 
varten.

Pedagoginen materiaali

Estrid kysyy Caralta, minkä tarinan hän kaikkein mieluiten kuvittaisi, Cara vastaa, että hän mieluiten
kuvittaisi itse kirjoittamansa tarinan. Mikä kertomus olisi sinusta hauska kuvittaa? Joku klassinen satu,
kirja jostain tietystä aiheesta, tai jokin itse kirjoittamasi tarina? Keskustelkaa.

Caran kuvittamat Satu Kukkameri-kirjat ovat samalla sekä tietokirjoja että kuvakirjoja. Cara on
tehdessään niitä ottanut selvää kaikenlaista luonnosta, miltä eri lajit näyttävät. Sitten hän on 
yhdistellyt tietoa ja mielikuvitusta. Valitse jokin alla olevista otsikoista, tai keksi oma aihe, yhdistele-
mällä tietoa ja mielikuvitusta. Hae tietoa aiheesta ja piirrä kansikuva, jossa yhdistyy löytämäsi tieto 
sekä mielikuvitushahmoja tai jotain muuta mielikuvituksellista.

Merenpinnan alla
Seikkailu ensimmäisellä autolla

Sateenkaaren päässä
Matka Marsiin

Kissanpennun paras ystävä

Jaksossa lapset katselevat Betty i luften-kirjaa ja huomaavat tapahtumien sijoittuvan Helsinkiin. 
He tunnistavat Tuomikirkon ja Kaivopuiston. Minkä sadun tapahtumat voisivat sijoittua omaan
kotipaikkakuntaasi? Kirjoita tarina jostakin, mikä tapahtuu paikkakunnallasi. Tee mielellään kuvituksia,
joissa näkyy rakennuksia, tai muuta joiden avulla kotipaikkakuntasi voi tunnistaa. 

Cara kertoo, että oppikirjojen kuvituksilla on vähän eri tarkoitus kuin kuvakirjojen kuvituksilla.
Oppikirjoissa kuvien on oltava täsmällisempiä, ja ne toimivat joskus myös osana niiitä tietoja, joita
oppilaat opettelevat. Kuvakirjoissa kuvat ovat mielikuvituksellisempia. Katsele jonkin oppikirjasi
kuvituksia, ja vertaa niitä jonkin kuvakirjan kuvituksiin. Mikä oppikirjojen kuvitusten tarkoitus on?
Voivatko oppikirjan kuvituksen olla myös mielikuvituksellisia?

Cara kertoo, että kuvakirjassa on yleensä 32 sivua, eli 15 aukeamaa. Valitse jokin teksti, jossa ei ole
kuvia. Teksti voi olla itse kirjoittamasi, tai esimerkiksi klassinen satu. Suunnittele, miltä tarina näyttäisi
kuvakirjassa, jos jakaisit sen 32 sivuun. Miten jaat tekstin? Luonnostele jokaiselle aukeamalle kuvia.

Jaksossa lapset katselevat Saga Blom kollar in våren-kirjaa. He miettivät lintujen suomen- ja
ruotsinkielisiä nimiä Töyhtöhyyppä on ruotsiksi tofsvipa. Selvitä seuraavien lintulajien ruotsinkieliset
nimet:

talitiainen, punatulkku, haikara, varis, varpunen

Valitse yksi linnuista ja tee siitä faktaruutu!

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



KAROLIINA PERTAMO
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Karoliina 
Pertamo -jakson katselun yhteydessä. Karoliinan ”Pupu tykkää”-kirja on hyvä olla saatavilla harjoituksia 
varten. 

Pedagoginen materiaali

Pupu tykkää kertoo pupusta ja hänen ystävistään. Tee kirja luokkanne oppilaista käyttäen samaa 
mallia, mutta vaihtakaa eläinnimet omiin nimiinne. Jokainen oppilas saa sanoa kaksi asiaa, joista hän 
tykkää. Piirtäkää kuvat ja tehkää kirja. 
Pupu tykkää pilvenhattaroista, voikukista ja ystävästään... 
Siilistä! Siili tykkää...

Karoliina käyttää kuviaan tehdessä kollaasitekniikkaa. Siinä sekoitetaan eri materiaaleja, leikellään 
ja liimaillaan. Tee eläintä esittävä kuva leikkaamalla erilaisista papereista paloja. Voitte myös käyttää 
kankaita, luonnonmateriaaleja tai muuta jännittävää materiaalia, kuten pitsejä ja paljetteja. Ottakaa 
selvää, mikä eläimenne on ruotsiksi.

Yksi Karoliinan hauskimmista projekteista oli Orimattilan kirjastoauton suunnittelu. Miltä kirjasto-
auton pitää sinusta näyttää? Opettaja tai joku oppilaista voi piirtää bussin ääriviivat. Tehkää jokaiselle 
kopio. Nyt kaikki voivat suunnitella oman kirjastoautonsa, piirtämällä, kirjoittamalla ja värittämällä 
bussin. Muistakaa, että bussi on nimenomaan kirjastoauto, eli siinä voi mielellään olla jotain kirjoihin 
liittyvää.

Karoliina kertoo, ettei hän ensin ollut varma, osaako hän kuvittaa kuvakirjan, mutta hän päätti 
kokeilla. Oletko sinä joskus ajatellut, ettet osaa jotain? Uskalsitko kokeilla? Miten siinä kävi?

Karoliinan kuvissa värimaailma on tärkeintä, eikä hän luonnostele kuvia. Hän sen sijaan
suunnittelee värimaailmaa. Jokainen oppilas kirjoittaa kuvitusidean lapulle, esim. piknik metsässä, 
meren pohjalla, avaruusmatka. Valitse kolme väriä, jotka sopivat mielestäsi kuvaan. Opettaja nostaa 
yhden lapuista. Käytä niitä kolmea väriä, joita suunnittelit käyttäväsi omaan kuvitusideaasi. Voi olla, 
etteivät värit sovi yhteen mielikuvasi kanssa aiheesta, mutta yritä silti saada ne toimimaan. Katso 
lopputulosta. Haittako se, että jokin esine on vääränvärinen?

Karoliina ja Estrid juttelevat tietokoneella piirtämisestä ja siitä, että sekin on käsin piirtämistä. 
Oletko kokeillut piirtää tietokoneella tai tabletilla? Millä tavalla se on samanlaista kuin paperille 
piirtäminen? Entä erilaista? Ellet ole vielä kokeillut, voit ladata sovelluksen tai ohjelman ja 
kokeilla. Niitä on monia erilaisia, mutta ilmainen versio, joka toimii sekä tietokoneella, että tabletilla 
on sketchbook.

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



SIRI KOLU
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Siri Kolu
-jakson katselun yhteydessä. Jokin ”Me Rosvolat” -sarjan kirja on hyvä olla saatavilla harjoituksia varten.

Pedagoginen materiaali

Jaksossa lapset selaavat mm. Rosvoruoka-kirjaa. Millaista ruokaa luulet rosvojen syövän? Keksi
rosvoille sopivan ruokalajin resepti.

Siri näyttää Estridille kaksi karkkipussia ja pyytää häntä valitsemaan yhden. Minkä sinä valitsisit?
Miksi? Piirrä unelmakarkkipussisi!

Me Rosvolat handlar om tioåriga Vilja som i misstag blir bortrövad av några rövare. Jos olette 
lukeneet Me Rosvolat tai nähneet trailerin Youtubessa, voitte ensin miettiä, minkälaisia rosvot ovat. 
Voitte myös jutella muista tunnetuista rosvojengeistä, kuten Kolme iloista rosvoa ja Ronja 
Ryövärintytär -tarinan ryövärit. Keksi oma rosvojengi. Millaisia jengin rosvot ovat? Ovatko he kilttejä 
vai ilkeitä? Millaisia rikoksia he tekevät? Tee rosvojengistäsi ajatuskartta. Piirrä rosvoistasi kuva. 
Voit halutessasi kirjoittaa tarinan ajatuskarttasi avulla.

Me Rosvolat -kirjoja lukeneet voivat keskustella seuraavasta:
Minkälainen päähenkilö Vilja on? Millä tavalla hän muuttuu, kun hänet ryöstetään? Mitä eroa Viljan
perheellä ja rosvoperheellä on? Mitä yhteistä niillä on?

Me Rosvolat-kirjasta on tehty myös elokuva. Voitte katsoa trailerin youtubesta. Jos olette lukeneet 
kirjan, voitte jutella siitä, vastaavatko elokuvan Vilja ja rosvot mielikuvaanne? Jos ette ole lukeneet 
kirjaa, voitte vastata edellä mainittuihin kysymyksiin trailerin perusteella.

Estrid kysyy Siriltä neuvoa kirjoittamiseen. Siri sanoo, että voi kuvitella, että tarinan päähenkilö
kirjoittaa parhaalle kaverille korttia. Keksi hahmo, joka voisi olla kirjoittamasi tarinan päähenkilö, tai
valitse päähenkilö, josta olet jo kirjoittanut. Mitä hän kirjoittaisi parhaalle kaverilleen? Kirjoita.

Kirjoita jännittävä tarina, joka sisältää seuraavat sanat, jotka Siri mainitsee haastattelussa:
ansa, saalis, nujertaa, räjäyttää

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



HANNA LUNDSTRÖM
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Hanna
Lundström -jakson katselun yhteydessä. Joku Hannan kirjoittamista runokirjoista on hyvä olla saatavilla
harjoituksia varten.

Pedagoginen materiaali

Hanna kertoo, että hän kirjoittaessaan Onnen kuplia - joka on kirjoitettu vauvoille – mietti mikä 
on vauvan elämässä jännittävää. Hän kirjoitti runoja mm. pesukoneesta ja moppiharjasta. Katsele 
ympärillesi.Valitse jokin arkinen esine, esimerkiksi kynä, verho tai roskakori. Kirjoita esineestä runo.

Hannan uusin kirja Rassel, prassel, strössel kertoo kävelystä kaupungissa. Yksi aukeama kertoo 
kahvilassa käymisestä, leivosten ja pullien syömisestä. Keksi oma mielikuvitusleivos. Piirrä, tai 
muotoile leivos savesta. Kirjoita leivoksestasi runo!

Kaikki Hannan kirjoittamien kirjojen nimet alkavat ”Rassel, prassel”. Ne ovat niin sanottuja
onomatopoeettisia sanoja. Miltä luulet, että rassel ja prassel kuulostavat? Muodosta äänet oman
käsityksesi perusteella käyttäen esineitä ja materiaaleja, joita löydät. Ota selvää, mitä sanat 
tarkoittavat suomeksi. Oliko käsityksesi äänestä oikea?

Hanna kertoo, ettei aina ole niin helppoa keksiä, mistä voisi kirjoittaa runon. Sellaisessa tilanteessa 
hän lähtee ulos luontoon hakemaan inspiraatiota. Hänen viimeisimmän kirjan, Rassel, prassel, 
strösselin tapahtumat sijoittuvat kaupunkiin, eli hän luultavasti liikkui sellaisessa ympäristössä 
saadakseen siihen inspiraation. Mene lähiympäristöösi kävelylle. Ole ihan hiljaa. Keräile aistihavainto-
ja: Mitä kuulet? Miltä siellä tuoksuu? Mitä tunnet? Mitä näet? Kirjoita havainnoistasi runo. 
Voit halutessasi käyttää tätä mallia:

     Minä olen ... (paikka)
     Minä näen ...
     Minä kuulen ...
     Täällä tuoksuu/haisee ...
     Minä tunnen ...
     Minä olen (toista ensimmäinen rivi)

Hanna kertoo osanneensa pienenä Melukylän lapset osittain ulkoa, sillä kirja oli hänelle niin tärkeä.
Estrid kertoo, että hänen siskonsa osasi pienenä Tatu ja Patu -kirjan osittain ulkoa. Osaatko sinä 
jonkin kirjan tai elokuvan osittain ulkoa? Miksi osaat juuri sen?

Hanna kertoo, että lapsille kirjoitettujen ja aikuisille kirjoitettujen runojen välillä on tiettyjä eroja, 
mutta että lapset voivat pitää aikuisten runoista ja päinvastoin. Vertaa lapsille ja aikuisille kirjoitettuja 
runoja. Mitä eroja löydät? Mikä niissä on samaa? 
Kummasta pidit enemmän? Miksi?

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



ANTTI OLLIKAINEN
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Antti
Ollikainen -jakson katselun yhteydessä. Antin kirja ”Tsuuum!” on hyvä olla saatavilla harjoituksia varten.

Pedagoginen materiaali

Tsuuum!-kirjassa ei ole lainkaan puhetta eikä tarinaa. Siinä on pelkästään kuvia ja ääniä. 
Mistä kirja kertoo? Katsele itseksesi kirjaa ja mieti. Kerro muille ryhmäläisille, mihin päädyit. 
Oliko tarina kaikkien mielestä sama?

Miten Tsuuum!-kirja kuuluu lukea? Kokeilkaa ryhmän kanssa lukea kirja ääneen. 
Mitkä liikkeet sopivat yhteen äänien kanssa? Dramatisoikaa!

Tsuuum! on niin sanottu onomatopoeettinen sana. Onomatopoeettinen sana on sana, joka kuvailee 
ääntä.Tuleeko teille mieleen muita onomatopoeettisia sanoja? Esim. pam, klik ja läts ovat sellaisia sa-
noja. Onomatopoeettisia sanoja käytetään paljon sarjakuvissa. Valitkaa yksi sana Tsuuum!-kirjasta tai 
joku teille mieleen tullut onomatopoeettinen sana, ja miettikää, millainen fontti sopisi sanalle. 
Sarjakuvissa myös sanaa ympyröivä puhekupla sopii usein yhteen sanan äänen kanssa. Kirjoittakaa 
sana sopivalla fontilla puhekuplaan tai kehykseen, joka myös sopii sanalle.

Antti kertoo Estridille, että hän on myös kuvittanut pelejä, ja että se muistuttaa sarjakuvien tai
kuvakirjojen tekoa, sillä peleissäkin on tarina. Mieti jotain pelaamasi peliä. Mistä peli kertoo? Mikä on
pelin tarina? Kerro kaverille. Keksikää tarina omaan peliin.

Antti kertoo, että työhuoneen jakamisella muiden kuvittajien kanssa on se hyvä puoli, että muutkin
voivat katsella kuvia ja antaa palautetta. Hän kertoo, että eräs hänen opettajansa antoi hänelle li-
iankin hyvää palautetta. Miksi se oli hänestä ongelmallista? Mitä mieltä itse olet, onko parempi saada 
positiivista vai negatiivista palautetta? Mieti, miten toiselle voi antaa palautetta niin, ettei kukaan 
loukkaannu, mutta niin, että palautteen saaja kuitenkin hyötyy palautteesta.

Antti kertoo, että hän halusi tehdä kirjan pienille lapsille, jotka eivät vielä osaa puhua ja että hän 
pohti, miten voi lukea käyttäen pelkkiä ääniä. Hän käyttää sanoja naputella, metelöidä ja kolistella. 
Mitä sanat tarkoittavat? Keksittekö lisää synonyymejä sanoille, eli sanoja, jotka tarkoittavat suurin 
piirtein samaa.
Jos teillä on sekä suomenkielinen Tsuuum! että ruotsinkielinen versio Vrooom!, voitte verrata,
miten äänet kirjoitetaan suomeksi ja ruotsiksi. Miksi luulette, että ne kirjoitetaan eri tavalla?

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



SARAH SHEPPARD
Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin Kirjakerhon Sarah
Sheppard -jakson katselun yhteydessä. Sarahin kirja ”Tärkeitä karttoja” sekä jokin muu Sarahin tietokirja
on hyvä olla saatavilla harjoituksia varten.

Pedagoginen materiaali

Sarah kuvittaa tietokirjoja lapsille. Mitä eroa on tietokirjalla ja satukirjalla? 
Onko niillä jotain yhteistä?

Katsele Tärkeitä karttoja -kirjan kantta. Mitkä eläimet tunnistat? Selvitä vähintään kolmen eläimen
ruotsinkielinen nimi. Valitse yksi eläimestä ja tee siitä faktaruutu. Kirjoita siihen ne faktat, jotka ovat 
sinusta kiinnostavimmat!

Yksi Sarahin vinkeistä oli, että pitää valita aihe, josta on todella innostunut. Jos kirjoittaisit tietokirjan,
mistä se kertoisi? Sinun ei välttämättä tarvitse tietää aiheesta niin paljon – voit myös valita sellaisen
aiheen, josta haluaisit oppia lisää. Mikä kirjan nimi olisi? Piirrä tietokirjasi kansi. Voit myös halutessasi
kirjoittaa takakannen tekstin.

Sarah kertoo, että hänen elämänsä hienoimpia kokemuksia oli miekkavalaiden kanssa uiminen. Mikä
eläin sinua eniten kiinnostaisi? Kirjoita tarina tutustumisesta tähän eläimeen. Tarinasi otsikon
tulee noudattaa mallia ”Kun uin miekkavalaiden kanssa” (Esim. Kun leikin leijonan kanssa, Kun ruokin
kirahveja...)

Estrid kysyy Sarahilta, mitä hän kaikkein mieluiten kuvittaisi. Sarah vastaa, että hän haluaisi kuvittaa
maapallon evoluution kaikkine eläinlajeineen ja kehityksineen. Ota selvää maapallon evoluutiosta. 
Piirrä neljän ruudun sarjakuva evoluution niistä vaiheista, joita pidät tärkeimpinä.

aksossa lapset katselevat Tärkeitä karttoja -kirjaa ja lukevat, että ennen aikaan vain miehet saivat
matkustaa, ja siksi melkein kaikki tutkimusmatkailijat olivat miehiä. Mistä tämä johtui?
Oikeudenmukaisuutta naisten ja miesten välillä sanotaan tasa-arvoksi. Etsi enemmän tietoa 
tasa-arvosta. Voit käyttää hakusanoja: tasa-arvon virstanpylväitä, naisten äänioikeus, tasa-arvoinen 
vanhempainvapaa, nimilaki. Onko sukupuolten välillä nykypäivänä epäoikeudenmukaisuuksia? 
Kohdellaanko kaikkia oikeudenmukaisesti? Keskustelkaa.

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea



KATARINA 
VON NUMERS-EKMAN

Tästä löydät keskusteluideoita sekä harjoituksia, joita voitte tehdä luokassa Estridin kirjakerhon Katarina
von Numers-Ekman -jakson katselun yhteydessä. Katarinan ”En annan Bea Bladh” on hyvä olla saatavilla
harjoituksia varten. 

Pedagoginen materiaali

Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo   keskitaso    vaikea

Konrad ja Kornelia-kirja kertoo Korneliasta, jolla on mielikuvitusystävä, vaikka hän on vanha. Onko 
sinulla, tai jollain tuntemallasi henkilöllä ollut mielikuvitusystävä? Kerro. Miksi luulet, että joillain 
lapsilla on mielikuvitusystäviä?

Katsele En annan Bea Bladhin kansikuvaa. Mistä luulet kirjan kertovan? Kuka on Bea Bladh? 
Sijoittuvatko tapahtumat kaupunkiin vai maaseudulle?

En annan Bea Bladh- ja Singer-kirjojen tapahtumat sijoittuvat Braxå-nimiseen, fiktiiviseen 
paikkakuntaan Länsi-Uudellamaalla. Ota selvää, missä on Länsi-Uusimaa. Mitä paikkakuntia siellä on? 
Minkä niminen fiktiivinen paikkakunta voisi olla lähellä omaa kotialuettasi? Kirjoita tarina, joka 
sijoittuu tähän fiktiiviseen paikkakuntaan.

Katarina on entinen lukulähettiläs. Hän kertoo, että lukulähettiläs inspiroi lapsia lukemaan kirjoja. 
Otaselvää lukulähettiläistä. Onko Suomessa tällä hetkellä lukulähettiläitä? 
Miten voi tavata lukulähettilään?

Singer-kirja on Det var en gång en flicka som hette Josefin-laulun innoittama. Kuuntele laulu esim.
youtubessa. Mistä kappale kertoo? Keskustele. Valitse kappale, josta pidät, ja kirjoita kappaleen 
innoittama tarina. Tarinassa ei tarvitse olla ihan samat tapahtumat kuin kappaleessa, mutta siinä pitää 
olla yksityiskohtia, jotka muistuttavat kappaletta. Voitte halutessanne valita perinteisiä, kaikkien 
luokkalaisten tuntemia lauluja, niin voitte jälkeenpäin arvata, mikä laulu on inspiroinut luokkalaisia.

Katarina sanoo, että lapsilla ja aikuisilla on suunnilleen samoja ongelmia, sekä aikuiset että lapset 
voivatesimerkiksi tuntea itsensä yksinäisiksi. Tuleeko teille mieleen ongelmia, joita lapsilla on, mutta 
aikuisilla ei? Mitä ongelmia voi olla aikuisilla, muttei lapsilla?




