Tehtäviä selkokirjaan

Pinokkio
Nämä tehtävät on tarkoitettu tukemaan selkokirjan käyttöä opetuksessa ja opiskelussa.
Kaikkia tehtäviä saa käyttää, kopioida, levittää ja muokata vapaasti.
Selkomukautetun version Carlo Collodin kirjasta Pinokkio on julkaissut Oppian.
Lisää selkokielisiä tieto- ja kaunokirjoja löydät osoitteesta selkokirjat.fi
Tehtävämonisteen sisältö:
Kysymyksiä kirjasta: sivut 2-4
Sanaristikko: sivu 5
Keskustelu- ja kirjoitustehtäviä: sivu 6
Tehtävien vastauksia: sivut 7-8
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KYSYMYKSIÄ KIRJASTA
1. Mitä Geppetto halusi veistää puunpalasta?
a) kynttilänjalan
b) nuken
c) tuolin
2. Mitä Pinokkio alkoi tehdä heti kun oli saanut suun?
a) nauraa ja pilkata Geppettoa
b) laulaa
c) syödä ruokaa
3. Mitä Pinokkio teki heti kun oli saanut jalat?
a) alkoi kävellä
b) potkaisi Geppettoa
c) ryhtyiä pelaamaan jalkapalloa
4. Kauanko puhuva heinäsirkka oli asunut huoneessa?
a) yli sata vuotta
b) yli sata päivää
c) yli sata viikkoa
5. Mitä Pinokkio inhosi?
a) pinaattia
b) valehtelua
c) opiskelua
6. Mistä Pinokkion aapinen hankittiin?
a) kirjastosta
b) kirjakerhosta
c) kirjakaupasta
7. Mitä Pinokkio aikoi ostaa isälleen saatuaan paljon rahaa?
a) uudet housut
b) uuden takin
c) uuden kodin
8. Miksi Pinokkio myi aapisensa?
a) Hän tarvitsi rahaa nukketeatterin pääsylippuun.
b) Hän tarvitsi rahaa ruokaan.
c) Hän tarvitsi rahaa junalippuun.
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9. Mitä nukketeatterin johtaja antoi Pinokkiolle?
a) viisi takkia
b) viisi suukkoa
c) viisi kultarahaa
10. Kenelle käy huonosti heinäsirkan haamun mukaan?
a) itsepäisille pojille
b) hitaille pojille
c) päättäväisille pojille
11. Keitä Pinokkion kimppuun käyneet varkaat olivat?
a) koira ja hanhi
b) kissa ja kettu
c) rotta ja hiiri
12. Mistä korppi tietää, että kuolleet voivat paremmin?
a) He alkavat itkeä.
b) He alkavat nauraa.
c) He alkavat hymyillä.
13. Mitä neljä mustaa jänistä kantoivat mukanaan?
a) mustaa lakritsia
b) mustaa ruumisarkkua
c) mustaa makkaraa
14. Millä Pinokkio halusi täyttää palatsinsa kellarin?
a) jäätelöllä, karkilla ja kakulla
b) hauskoilla peleillä ja leikeillä
c) kullalla ja hopealla
15. Mikä eläin oli tuomarina kaupungissa?
a) marakatti
b) simpanssi
c) gorilla
16. Mihin suuri käärme kuoli?
a) nälkään
b) nauruun
c) suruun
17. Mihin maanviljelijä laittoi Pinokkion nukkumaan?
a) makuuhuoneeseen
b) koirankoppiin
c) heinälatoon
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18. Miksi Geppetto oli rakentanut pienen veneen?
a) Geppetto halusi etsiä Pinokkiota.
b) Geppetto halusi etsiä työtä.
c) Geppetto halusi päästä kalastamaan.
19. Mitä suuri rapu halusi poikien lopettavan?
a) uimisen
b) lukemisen
c) tappelun
20. Mihin tautiin Pinokkio sairastui lelumaassa?
a) keuhokuumeeseen
b) aasikuumeeseen
c) kurkkumätään
21. Kenet Pinokkio löysi valaan vatsasta?
a) Romeon
b) Geppetton
c) Hyvän haltiattaren
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SANARISTIKKO
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Vaakaan:
4) Hedelmä, jota Pinokkio ei suostu syömään kuorineen.
5) Vaate, jonka Geppetto myy saadakseen rahaa Pinokkion kirjaan.
7) Ystävällinen eläin, joka pelasti Pinokkion ja Geppetton hukkumasta.
8) Eläin, jollaiseksi laiskat lapset muuttuvat.
9) Paikka, johon Romeo houkuttelee Pinokkion.
Pystyyn:
1) Kanoja kiusaava eläin.
2) Vanha ja viisas eläin, joka yrittää opettaa Pinokkiota.
3) Lintu, joka vie Pinokkion meren rannalle.
6) Kirja, jonka Pinokkio tarvitsee koulua varten.
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KESKUSTELU- JA KIRJOITUSTEHTÄVIÄ
1. Miten Pinokkio kohteli Geppettoa kirjan alussa?
2. Ketkä halusivat hyötyä Pinokkiosta?
3. Kuka oli kiltti Pinokkiolle?
4. Mikä oli Pinokkion suurin haave?
5. Miksi Pinokkiosta tuli lopulta oikea poika?
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TEHTÄVIEN VASTAUKSIA
Kysymyksiä kirjasta – oikeat vastaukset

1. a
2. a
3. b
4. a
5. c
6. c
7. b
8. a
9. c
10. a
11. b
12. a
13. b
14. a
15. c
16. b
17. b
18. a
19. c
20. b
21. b
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Sanaristikko – ratkaisu
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