Pedagoginen materiaali

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.
Tehtävät ovat jaettu kolmeen vaikeusasteeseen.

helppo			keskitaso				vaikea
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, yhdistelemällä 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!

