Tehtäviä
Materiaalin käyttäjälle
Oppimateriaalikeskus Opikkeen pokkarisarjassa on selkokielisiä teoksia kaunokirjallisuuden eri lajeista. Osa pokkareista on alun perin kirjoitettu selkokielellä, osa on mukautettu
selkokielisiksi yleiskielisistä alkuperäisversioista. Tämä materiaali sisältää kysymyksiä ja
tehtäviä, jotka pohjautuvat pokkarikirjoihin. Tehtävät voi tulostaa pokkareittain.
Tehtävien tarkoitus on helpottaa selkopokkareiden käyttöä oppimateriaaleina esimerkiksi
äidinkielen ja kirjallisuuden (erityis)opetuksessa, suomi toisena kielenä -opetuksessa tai
selkoryhmissä. Verkkotehtävien tavoitteena on kehittää luetun ymmärtämisen taitoa ja
auttaa pääsemään kiinni kaunokirjalliseen tekstiin ja sen merkityksiin. Tekstin sisältöä käsittelevät tehtävät haastavat lukijan miettimään lukemaansa.
Tehtävämateriaali sopii yhtä hyvin suullisesti tai kirjallisesti käsiteltäväksi. Käsittelytapa
on hyvä määrittää ryhmän tai luokan taitojen mukaan: jos kirjallisesti vastaaminen on liian vaikeaa, vastauksia voidaan pohtia suullisesti yhdessä, tarvittaessa opettajajohtoisesti.
Pokkarikirjaa kannattaa pitää käden ulottuvilla lähteenä.
Suurin osa kysymyksistä sopii hyvin myös pienryhmien pohdintatehtäviksi. Tällöin oppitunti tai ryhmätuokio voi esimerkiksi rakentua niin, että käsiteltävästä kirjasta luetaan
ensin luku, josta sitten heti perään keskustellaan ryhmissä kysymysten pohjalta. Luvun
lukemisen ja kysymyksiin vastaamisen kirjallisesti voi antaa mahdollisuuksien mukaan
myös kotitehtäväksi.
Kysymykset on pääsääntöisesti ryhmitelty seuraavasti:
1. Orientoivia kysymyksiä ennen lukemista
2. Kysymyksiä tekstistä luku kerrallaan / novelli kerrallaan
3. Pohdittavaa kirjasta ja sen henkilöistä (+ tiedonhakua kirjailijasta)
4. Lukemisen arviointia
Tekstin sisältöä koskevat kysymykset on merkattu seuraavin symbolein:
Helppo tai melko helppo kysymys, johon löytyy vastaus suoraan tekstistä.
(Mikä? Millainen?)
Haastava kysymys, jonka vastaus pitää yleensä itse päätellä tekstin tietoja
yhdistelemällä tai tulkitsemalla.
(Miksi? Mitä ajattelet...?)
Pokkarisarja:
Marvi Jalo: Ratsutyttö ja rakkaus • Teemu Saarinen: Pallosankari Unski • Merja Suikki: On
ilta meitä varten • Vesa Ämmälä: Pieni hiljainen mies • Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan
murha • Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi • Henning Mankell: Valokuvaajan kuolema • Arto Paasilinna: Kylmät hermot, kuuma veri
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