Karin Erlandsson: Linnunkesyttäjä
Tee nämä tehtävät ennen kuin alat lukea kirjaa.
Katso kansikuvaa. Mitä se kertoo kirjasta? Missä ympäristössä kirjan
tapahtumat tapahtuvat?
Lue takakansiteksti. Minkä takia linnut hyökkäävät kaupunkiin?
Linnunkesyttäjän henkilöt ovat tuttuja jo kirjasta
Helmenkalastaja. Jos olet lukenut sen, pohdi, mitä
tiedät entuudestaan Mirandasta, Sirkasta ja
maailmasta, jossa he elävät.
Skannaa QR-koodi ja lue lisää Silmäterän tarusta.

Sanasto
Mitä nämä sanat tarkoittavat? Kun luet, voit jatkaa listaa muilla sanoilla, jotka ovat
sinulle uusia
Puutavara
Pölkky
Vainio
Avosylin
Linnunkesyttäjä on fantasiakirja. Fantasiakirjoissa kirjailija on keksinyt oman maailmansa tai
kirjoittaa yliluonnollisia tapahtumia maailmaan, jossa elämme. Tästä kirjasta voit löytää myös
sanoja, jotka kirjailija on itse keksinyt, kuten päivytharakka.

Kun olet lukenut kirjan, vastaa näihin kysymyksiin.
Mitä eroja Miranda huomaa pohjoisen ja etelän välillä? Jos olet lukenut Helmenkalastajan, voit
myös muistella lukemaasi.
Pohjoisen satamakaupungin asukkaat suojaavat kaupungin verkolla päivytharakoiden varalta. Miksi
verkosta tuleekin ansa heille?
Kun satamakaupunkia piiritetään, Miranda ja Sirkka suojautuvat Mirandan vanhaan kotiin metsään.
Aluksi Miranda ei halua lähteä talosta, miksi ei? Miksi hän muuttaa mielensä? Miksi joskus pitää
tehdä asioita, joita ei haluaisi?

Opettajalle
Oppilaat voivat lukea kirjaa itsekseen tai sitä voidaan lukea luokassa ääneen. Ensimmäisen sivun
tehtävät voi tehdä ryhmissä keskustellen tai itsenäisinä tehtävinä.
Materiaali on tarkoitettu 3.–6. luokille
Kirjan aiheet: Luotettavuus, ystävyys, rohkeus, yhteistyö

Uusi eläin
Metsurit joutuvat kirjassa päivytharakoiden hyökkäyksen kohteeksi. Kirjailija on kertonut, että hän
ajattelee päivytharakan olevan kurjen ja harakan risteytymä. Keksi oma eläin, joka on sekoitus
kahdesta olemassa olevasta eläimestä. Tee ajatuskartta, jossa kuvailet eläimen ulkonäköä, käytöstä,
ruokavaliota ja muita mielenkiintoisia tietoja. Piirrä kuva.
Mitä tapahtuu, kun kohtaat keksimäsi eläimen jossain odottamattomassa paikassa? Kirjoita.

Elämys
Kuvittele, että olet Miranda tai Sirkka. Valitse joku seuraavista kohtauksista:
Olet kiivennyt korkealle smaragdilatvaan
Ratsastat piiralla
Kahlaat jään alla
Mitä näet, mitä tuoksuja haistat? Mitä ääniä kuuluu? Miltä sinusta tuntuu? Kuvaile vähintään
kolmella sanalla tai lauseella. Voit myös kirjoittaa runon kokemuksistasi. Aloita lauseet:
Näen…
Tuoksuu…
Kuulen…
Tunnen…

Kasvio
Linnunkesyttäjässä puhutaan monista kasveista, mm. smaragdilatvoista, kuutinmatarasta ja
poimuraidasta. Tehkää yhdessä lista kirjan kasveista. Valitkaa pareittain yksi kasvi, josta teette
muille tietoiskun. Tietoiskussa voi kertoa esim. mistä kasvin voi löytää, miten se kasvaa, kuinka
korkea se on ja mihin sitä käytetään. Kirjoittakaa ylös tiedot, joita kirjasta löydätte. Piirtäkää kuva
kasvista ja laittakaa kaikki tietoiskut kasvioon

