Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA

Kielitaito on supervoima!
Tähtijengin lapset tietävät, että meillä kaikilla on supervoimia. Minkälaisia tyyppejä teidän
luokastanne löytyy? Onko teidän luokassanne kenties mestarifutaaja, superkaveri ja
huippuhumoristi?
Yksi asia on varma: meitä kaikkia yhdistää yksi supervoima. Kielitaito on supervoimamme!
Katsokaa luokassa video, jossa Tähtijengin lapset esittäytyvät. Keskustelkaa yhdessä
luokkanne erilaisista taidoista ja vahvuuksista.

Voitte käsitellä aihetta esimerkiksi seuraavien tehtävien avulla:
1. Testaa, mikä supersankari olet! Testi on seuraavalla sivulla.
2. Tee sarjakuva tai omakuva omasta erityisvahvuudestasi:
Minkälainen supersankari sinä olet?
3. Tehkää yhdessä kuvakollaasi oppilaiden vahvuuksista. Käyttäkää työskentelyssä
esimerkiksi vanhoja aikakauslehtiä, postikortteja tai valokuvia. Kootkaa kuvat
näkyville, jotta ne muistuttavat päivittäin niistä kaikista hienoista vahvuuksista ja
taidoista, joita luokassanne on.

Tähtijengi on suomen kielen taitotason mukaan eriyttävä äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimateriaalipaketti. Materiaali on suunnattu perusopetuksen alaluokille ja se huomioi
erityisesti suomi toisena kielenä oppijat. Materiaali on maksuton. Se on saatavilla verkossa
alkuvuodesta 2020.
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Testaa, mikä supersankari olet!
1. Heti herättyäni minä…
A) lähetän viestin luokan WhatsApp-ryhmään.
B) otan kirjan tyynyn alta ja tarkistan, mihin kohtaan edellisiltana jäin.
C) nousen heti ylös, vaikka minua kuinka väsyttäisi.
D) teen aamujumppani.
2. Menen kouluun…
A) yhdessä kavereiden kanssa.
B) kirjaston kautta.
C) jalkaisin, vaikka sataisi vettä.
D) treenikassia mukanani raahaten.
3. Välituntisin minä mieluiten…
A) pyydän kaikkia leikkimään yhdessä.
B) luen sarjakuvaa.
C) harjoittelen kärrynpyöriä.
D) olen ensimmäisenä jalkapallokentällä.
4. Koulun ruokalassa minä…
A) tervehdin iloisesti koulun keittäjää.
B) keskustelen lempikirjastani vieruskaverin kanssa.
C) maistan kaikkia ruokia.
D) syön tarpeeksi, jotta jaksan opiskella ja liikkua.
5. Matematiikan tunnilla…
A) annan työrauhan kaikille.
B) teen tehtävät mahdollisimman nopeasti, jotta voin lukea pulpettikirjaani.
C) yritän aina parhaani – silloinkin, kun en heti osaa.
D) toivon toiminnallisia tehtäviä.
6. Iltapäivisin koulun jälkeen minä…
A) vietän aikaa kavereiden kanssa.
B) luen hyvää kirjaa.
C) rakennan tuhannen palan palapeliä.
D) lähden treeneihin.
7. Iltaisin…
A) luen pikkusisarelleni iltasadun.
B) luen kirjaa salaa peiton alla taskulampun valossa sen jälkeen, kun valot on jo
sammutettu.
C) kertaan vielä seuraavan päivän kokeeseen.
D) menen ajoissa nukkumaan, jotta saan tarpeeksi lepoa.
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Testin tulokset:

Jos sait eniten vastauksia A, olet Superkaveri.
Olet reilu, ystävällinen ja mukava tyyppi! Varmasti muutkin ovat sen huomanneet, joten
sinulla on paljon kavereita. Huomioit toiset ja olet mielelläsi muiden seurassa.
Sosiaalisuus on supervoimasi!

Jos sait eniten vastauksia B, olet Superlukutoukka.
Olet taitava lukija! Osaat eläytyä tarinoihin ja olet utelias. Sinulla on taito lukea erilaisia
tekstejä ja pystyt uppoutumaan kertomusten maailmaan keskittyneesti. Lukutaito on
supervoimasi!

Jos sait eniten vastauksia C, olet Supersinnikäs.
Tartut innolla uusiin haasteisiin, etkä luovuta helposti! Opit varmasti monia uusia asioita,
koska harjoittelet sinnikkäästi. Taitosi auttaa sinua oppimaan ihan mitä haluat.
Sinnikkyys on supervoimasi!

Jos sait eniten vastauksia D, olet Supersporttinen.
Nautit liikkumisesta ja olet hyvä erilaisissa urheilulajeissa! Pidät hyvää huolta itsestäsi ja
omasta hyvinvoinnistasi. Pystyt harjoittelemaan pitkäjänteisesti ja kehittymään omassa
lajissasi. Liikunnallisuus on supervoimasi!
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