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TEHTÄVÄPAKETTI (1.–7. LK): LAURI LUU JA RIIVATTU LUKUKOIRA
Marko Hautala: Lauri Luu ja riivattu lukukoira (Haamu 2021) | Kuvitus Broci | 70 s. kovakantinen | ISBN 978-952-7100-98-1
Tehtäväpaketin on laatinut FM, äidinkielen opettaja Hanna Tähtinen.
HAAMUN TEHTÄVÄPAKETIT ovat vapaasti käytettävissä opetuskäyttöön. Oman Haamukoulun tuotoksia voi viedä ja katsoa
muiden töitä #haamukoulu-tunnuksella (esimerkiksi Instagram, YouTube). Opetusmateriaalitilauksissa ota yhteys oman
alueesi oppimiskeskukseen, oman koulun kirjastoon, paikalliskirjastoon tai suoraan kustantajaan. Haamun tuotantoa myyvät
kustantajan lisäksi mm. Porvoon kirjakeskus (tilaukset@kirjakeskus.fi), Kirjavälitys Oy (koulut@kirjavalitys.fi) ja BTJ
(koulukirjat@btj.fi). Lisätietoa: info@aaveet.com.

____________________________________________
Lauri Luu ja riivattu lukukoira on jännittävä ja hauska lastenkirja, joka on suunnattu
alakouluikäisistä yläkoulun seitsemänteen.
Tässä opetuspaketissa on enimmäkseen suomen kielen ja kirjallisuuden sekä kuvataiteen tehtäviä.
Luokanopettajalla on aina mahdollisuus yhdistää, soveltaa ja integroida. Yläkoulussa integrointi on
mahdollista yhteistyössä kuvataideopettajan kanssa. Kuvia voi toki tehdä myös kameralla ja julisteita
vaikkapa tietokoneella. Tarinalle voi myös keksiä jatkoa tai keksiä kokonaan uusia tarinoita, joissa
päähenkilönä seikkaileekin joku tarinan sivuhenkilöistä, esimerkiksi naapurin Elli-täti.
Voitte




virittäytyä kirjan tunnelmiin myös esittelyvideon ja Kellari-Ullan kirjoitusvinkin avulla.
Lauri Luu ja riivattu lukukoira -trailerin suora linkki: https://youtu.be/0zaO-Ire15w
Kellari-Ullan kirjoitusvinkki: https://youtu.be/J6Wfvez9Y2A
Haamun kirjatrailerit: https://www.youtube.com/haamukustannus

TEHTÄVIÄ


Kuvitelkaa, että Lauri Luusta tulee uusi luokkakaverinne. Kirjoittakaa hänestä lyhyt esittely
muille oppilaille ja opettajalle.



Kirjassa seikkailee Lukulamppu-niminen lukukoira, joka on valmistunut amerikkalaisesta
lukukoira-akatemiasta. Mille muille eläimille kirjoja voisi lukea? Millaista olisi lukea kirjaa
vaikkapa lukuleijonalle? Keksikää mahdollisimman monta lukueläintä ja antakaa niille myös
nimet. Voitte myös piirtää näistä lukueläimistä kuvat luokan seinälle.



Laurin naapuri Elli-täti pelaa pleikkaria vähintään yhdeksän tuntia päivässä. Myös Lauri pelaisi
mieluummin pleikkaria, kuin lähtisi kirjastoon. Kirjoittakaa kuvitteellinen dialogi
[=keskustelu], jossa Elli-täti ja Lauri juttelevat pelaamistaan peleistä.



Etsikää kirjasta kuusi hauskaa sanaa. Kirjoittakaa sanoista ideoimalla runoja tai pieniä
tarinoita.



Poimikaa kirjan tekstistä verbejä ja keksikää niille yhdessä synonyymeja.



Punaisen papukaijan tarinat -kirjassa kerrotaan mm. Huhumetsän pöllöstä, Kullankeltaisesta
muumiosta ja Zombista, joka tiesi liikaa. Kirjoittakaa jonkin näistä otsikoista pohjalta lyhyt
tarina. Lukekaa tarinat ääneen luokassa.
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Kuvitelkaa olevanne reporttereita ja kirjoittakaa uutinen kirjastossa tapahtuneista asioista.
Voitte vaikkapa kuvitella haastattelevanne Lauri Luuta tai kirjastonhoitajaa. Millainen otsikko
houkuttelisi mahdollisimman monia lukijoita lukemaan uutisen?



Kellari-Ulla viettää aikaansa kirjaston kellarissa ja suosittelee kirjaston asiakkaille mullistavaa
luettavaa. Se on hänen elämäntehtävänsä. Millaisen päiväkirjamerkinnän Ulla kirjoittaisi
omasta tavallisesta päivästään? Mistä hän haaveilee? Millaisia asioita hän pohtii? Ketä hän
ajattelee?



Mikä oli mielestänne kirjan jännittävin kohta? Piirtäkää tästä kohdasta kolmen ruudun mittainen
sarjakuva.



Laurin mielestä lukeminen ei ole kivaa, sillä lukeminen saa hänen päänsä särkemään ja silmänsä
kutisemaan. Lukiessaan Punasilmäisen papukaijan tarinoita Laurin päätä ei kuitenkaan ala
särkeä, eikä silmiä kutittaa, vaan kirjaimet asettuvat siisteihin riveihin ja lukeminen on helppoa.
Mistä tämä voi johtua? Miksi jonkun kirjan lukeminen voi tuntua helpolta ja jonkun lukeminen
vaikealta? Miltä tuntuu, kun löytää jonkin oikein hyvän kirjan? Muistatteko joskus
uppoutuneenne jonkin kirjan lukemiseen ettekä huomaa vaikkapa ajan kulua?
Tehkää luokan seinälle suosittelulista kirjoista, joiden tarinoihin olette tempautuneet mukaan.
Listan otsikoksi voi laittaa vaikkapa ”Taikakirjoja, jotka kuljettavat toiseen paikkaan.”



Katso Kellari-Ullan kirjoitusvinkki: https://youtu.be/J6Wfvez9Y2A
Kirjan tarinassa Lukulamppu rauhoittuu vain kunnon kauhutarinalla. Keksisitkö sinä sellaisen?
Kirjoita oikein jännittävä tarina, jossa seikkaillaan öisessä kirjastossa.
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