
Tehtäviä selkokirjaan

Pikku prinssi
Nämä tehtävät on tarkoitettu tukemaan selkokirjan käyttöä opetuksessa ja opiskelussa. 

Kaikkia tehtäviä saa käyttää, kopioida, levittää ja muokata vapaasti. 

Selkomukautetun version Antoine de Saint-Exuperyn kirjasta Pikku prinssi on julkaissut Oppian.
Lisää selkokielisiä tieto- ja kaunokirjoja löydät osoitteesta selkokirjat.fi

Tehtävämonisteen sisältö:
Kysymyksiä kirjasta: sivut 2-3
Tunnista hahmot: sivut 4-8

Sanaristikko: sivu 9
Keskustelu- ja kirjoitustehtäviä: sivu 10

Tehtävien vastauksia: sivut 11-12
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KYSYMYKSIÄ KIRJASTA

1. Mitä käärme teki siinä kuvassa, jonka kirjan kertoja näki kuuden vanhana?

a) Käärme söi eläintä
b) Käärme otti aurinkoa.
c) Käärme nukkui.

2. Miksi kirjan kertoja lopetti piirtämisen?

a) Hän piti enemmän lukemisesta.
b) Aikuiset eivät ymmärtäneet hänen piirroksiaan.
c) Aikuiset veivät hänen kynänsä.

3. Mitä Pikku prinssi halusi kertojan piirtävän ensi tapaamisella?

a) lampaan
b) vuohen
c) karitsan

4. Mitä kertoja piirsi Pikku prinssille ensi tapaamisella?

a) vuoren, jolla käveli vuohi
b) auringonlaskun
c) käärmeen, joka oli nielaissut norsun

5. Mikä on sen asteroidin nimi, jolta Pikku prinssi oli kotoisin?

a) C182
b) A212
c) B612

6. Millainen kasvi baobab on?

a) pieni pensas
b) korkea heinä
c) suuri puu

7. Mistä Pikku prinssi piti?

a) auringonlaskusta
b) auringonnoususta
c) auringonpimennyksestä
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8. Mitä Pikku prinssi ajattelee kukista?

a) Hän uskoo, että kukat ovat vahvoja.
b) Hän uskoo, että kukat ovat heikkoja.
c) Hän uskoo, että kukat ovat tyhmiä.

9. Kenet Pikku prinssi tapaisi ensimmäisellä planeetalla?

a) kuninkaan
b) prinssin
c) herttuan

10. Miksi seuraavan planeetan juoppo joi?

a) Koska hän halusi nukahtaa.
b) Koska hän halusi nauraa.
c) Koska hän halusi unohtaa.

11. Mikä oli ensimmäinen eläin, jonka Pikku prinssi tapasi Maapallolla?

a) kettu
b) käärme
c) muurahainen

12. Miksi kettu ei voinut leikkiä Pikku prinssin kanssa?

a) Kukaan ei ollut kesyttänyt kettua.
b) Ketun tassu oli kipeä.
c) Kettu ei pitänyt leikkimisestä.

13. Mikä oli ketun salaisuus?

a) Vain silmälaseilla näkee hyvin.
b) Vain sydämellä näkee hyvin.
c) Vain kaukoputkella näkee hyvin.

14. Miksi Pikku prinssi ei voi ottaa ruumistaan mukaan omalle tähdelleen?

a) Tähti on kaukana ja ruumis on painava.
b) Tähti on painava ja ruumis on kaukana.
c) Pikku prinssi ei kerro syytä.
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TUNNISTA HAHMOT

Kirjoita kuvan alle kuvassa olevan hahmon nimi.

1.
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SANARISTIKKO

Vaakaan:
2) Puulaji, jonka taimia Pikku prinssi kitkee planeetallaan. 
4) Esine, jolla nostetaan vettä kaivosta. 
5) Maanosa, johon Pikku prinssi saapui Maapallolla. 
7) Kulkuneuvo, jolla kirjan kertoja saapui aavikolle. 

Pystyyn:
1) Ajanjakso, jonka Pikku prinssi oli Maapallolla. 
3) Eläin, jonka Pikku prinssi tapasi ensimmäiseksi Maapallolla. 
6) Eläin, jonka Pikku prinssi kesytti Maapallolla. 
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KESKUSTELU- JA KIRJOITUSTEHTÄVIÄ

1. Millaisia ihmisiä Pikku prinssi tapasi eri planeetoilla?

2. Mitä kettu opetti Pikku prinssille?

3. Miksi Pikku prinssi lähti pois Maapallolta kirjan lopussa?

4. Miksi kirjan kertoja ikävöi Pikku prinssiä?

5. Millaisia kirjan aikuiset ihmiset ovat?
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TEHTÄVIEN VASTAUKSIA

Kysymyksiä kirjasta – oikeat vastaukset

1. a

2. b

3. a

4. c

5. c

6. c

7. a

8. b

9. a

10. c

11. b

12. a

13. b

14. a

Tunnista hahmot – oikeat vastaukset

1. liikemies

2. kuningas

3. Pikku prinssi

4. turhamainen mies

5. kettu
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Sanaristikko – ratkaisu
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