Patrik ja superseniorit. Seniorivoimaa!
Ennen kuin aloitat lukemisen, voit tehdä nämä tehtävät:
Katso kirjan kantta. Mitä näet? Kuka hahmoista on Patrik?
Lue takakannen teksti. Kirjan tärkeintä henkilöä kutsutaan
päähenkilöksi. Kuka on päähenkilö? Keitä muita henkilöitä mainitaan?
Skannaa QR-koodi ja löydät lisätietoa kirjasta.

Mitä seuraavat sanat tarkoittavat? Selitä omin sanoin:
Eläkeläinen
Rikkoa hiljaisuus
Sukkela
Arkkivihollinen
Kidnapata
Koekaniini
Jos löydät lukiessasi sanoja, jotka eivät ole sinulle ennestään tuttuja, voit lisätä ne listaan.
Patrik ja Superseniorit 1 on sarjan ensimmäinen osa. Se on seikkailukirja, joka kertoo Patrikista ja
Irenestä.

Vastaa näihin kysymyksiin, kun olet lukenut kirjan
1. Mikä oli kirjan jännittävin kohta?
2. Patrikin päätä särkee kirjan alussa. Miksi hänen päänsä on kipeä?
3. Kirjan lopussa Patrik ei enää pelkää Ireneä. Mitä on tapahtunut?
4. Kirjan kuvien piirtäjää kutsutaan kuvittajaksi. Valitse yksi kuvista ja kerro, mitä siinä tapahtuu.
Keitä kuvassa on? Mitä he ajattelevat?

OPETTAJALLE
Kirjaa voi lukea luokalle ääneen tai oppilaat voivat lukea sitä itsekseen. Ensimmäisen sivun tehtävät
voi tehdä yhdessä keskustellen tai itsenäisesti.
Materiaali on tarkoitettu 1.–3. luokille.
Kirjan teemat: perhe, kiusaaminen, rohkeus, kaipaus, keksinnöt
Tehtäviä:

Omat keksinnöt
Kirjassa on useita keksintöjä, mm. kauko-ohjattava hyönteinen, joka varastaa rahaa.
Minkälaista keksintöä itse tarvitsisit? Miten se toimisi? Piirrä keksintösi.
Kirjoita keksinnöllesi käyttöohje.
Jakautukaa pienryhmiin. Kerro muille ryhmän jäsenille, miten keksintösi toimii.
Kuuntele muiden kertovan omista keksinnöistään ja kysy tarkentavia kysymyksiä.
Kirjoita lyhyt kertomus, jossa olet itse päähenkilönä ja käytät keksintöäsi.

Maagiset kulkupelimme ja koneemme
Kirjassa on paljon erilaisia koneita ja kulkuvälineitä.
Jaa luokka ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee tai keksii koneen tai kulkuvälineen, ja miettii, miten se
toimii. Ryhmän jäsenet ovat koneen osia, joista jokaisen pitää liikkua, jotta kone toimisi. Ryhmät
esittelevät koneensa toimintaa muulle luokalle.

Mummoni on supersankari!
Kun tulet koulusta kotiin, on sängyllesi levitetty viitta. Olohuoneessa istuu mummosi/ vaarisi
juomassa teetä.
Mummo/ vaari vie sinut mukanaan Rox-planeetalle. Mikä on hänen supervoimansa? Kuka
planeetalla asuu? Miten liikutte siellä? Miltä planeetta näyttää? Piirrä tai maalaa ja kerro.

