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Kysymyksiä ennen lukemista

Katso Liian paksu perhoseksi -kirjan kantta ja lue takakannen teksti.
• Miltä kirja näyttää? (esim. värit, paksuus)
• Millainen kuva kirjan kannessa on? Mitä kuvassa tapahtuu?
• Kenelle uskot, että kirja on tarkoitettu? 
• Vaikuttaako kirja kannen perusteella mielenkiintoiselta?
• Oletko nähnyt alkuperäiseen kirjaan perustuvan elokuvan televisiosta?

Kysymyksiä tekstistä luvuttain

Kysymyksiä sivusta 5 ja luvusta 1.

 1. Millainen Kaisu on?
 2. Mitä Kaisu löytää sanomalehdestä? 
✤ 3. Miltä äidistä tuntuu, kun Kaisu lähtee pois kotoa?
✤ 4. Millainen vakava tapahtuma sattui Kaisun kouluaikana? 

Kysymyksiä luvusta 2.

 5. Ketkä ovat Kaisua vastassa Ruutinojalla?
✤ 6. Miten Ernin äiti suhtautuu Kaisuun?
7. Millaisessa kunnossa sekatavarakauppa on?
✤ 8. Millainen Erni on?
✤ 9. Miksi uskot, että Kaisu päättää jäädä Ruutinojalle?

Kysymyksiä luvusta 3.

 10. Miksi Kaisun on vaikea saada unta ensimmäisenä yönä Ruutinojalla?
✤ 11. Mitä Ernin äiti tekee yöllä?
 12. Mitä löytyy kaupan sokerilaatikosta ja leipähyllystä?
✤ 13. Miksi Kaisu haluaa lähteä takaisin Helsinkiin?
✤ 14. Miksi Kaisu kuitenkin päättää jäädä Ruutinojalle?

Kysymyksiä luvusta 4.

 15. Kuka on Anna?
 16. Mitä Kaisu ajattelee Annasta?
✤ 17. Mihin Viivi ja Ernin äiti ovat muuttaneet?
✤ 18. Millainen Viivi on?
✤ 19. Miksi moni ihminen aikoo lähteä Ruutinojalta Ruotsiin?
✤ 20. Millainen suhde Kaisun ja Ernin välillä on?

	= Helppo tai melko helppo kysymys, johon löytyy vastaus suoraan tekstistä.
 (Mikä? Millainen?) 
✤	 = Haastava kysymys, johon vastaus pitää yleensä itse päätellä tekstin tietoja
 yhdistelemällä tai tulkitsemalla.
 (Miksi? Mitä ajattelet...?) 
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Kysymyksiä luvusta 5.

✤ 21. Miksi Kaisu ei halua Viiviä apulaiseksi kauppaan?
✤ 22. Millaisia neuvoja Anna antaa Kaisulle?
✤ 23. Millä tavalla Kaisu suree äitinsä ja Annan kuolemaa?
 24. Millaisen äitiinsä liittyvän salaisuuden Erni kertoo Kaisulle?
✤ 25. Miksi Kaisu suostuu Ernin kosintaan, vaikka hän on aiemmin sanonut ei?
 26. Miten Ernin ja Kaisun häät sujuvat?

Kysymyksiä luvusta 6.

 27. Miksi Kaisu on herkkä tupakansavulle?
 28. Mitä Kaisu tekee, kun eräs poika tulee kauppaan puukon kanssa?
✤ 29. Miksi Kaisu menettää vauvansa? 
✤ 30. Mistä Erni ajattelee keskenmenon johtuvan?

Kysymyksiä luvusta 7 ja 8.

✤ 31. Millaisia muutoksia on tapahtunut Viivin elämässä?
 32. Miten Viivi suhtautuu, kun Kaisu antaa lahjan vauvalle?
 33. Mitä Kaisu tekee, kun posti tuo heille Viivin laskuja?
✤ 34. Miksi Ernin äiti joutuu sairaalaan?
✤ 35. Miksi Kaisu lähtee vintille nukkumaan?
 36. Millaista vintillä on?
✤ 37. Miten Erni ratkaisee riidan?

Kysymyksiä luvusta 9.

 38. Mitä Kaisu tekee, kun eräs mies on jättänyt kattohuovat maksamatta?
✤ 39. Miksi Erni on juovuksissa varastossa?
 40. Mitä tuliaisia Ernillä on Kaisulle reissunsa jälkeen?
 41. Miten Erni käyttäytyy hääjuhlissa?
 42. Miten Kaisu ja Erni kulkevat häistä kotiin?

Kysymyksiä luvusta 10.

 43. Mistä Kaisu haaveilee?
 44. Miksi Viivi tulee hädissään kaupalle eräänä sunnuntaina?
✤ 45. Miksi Kaisu ei haluaisi kantaa Ernin äitiä?
 46. Mitä Kaisu ajattelee Elise-vauvasta?
 47. Mitä Viivi kertoo Ernille äidin kuolemasta?  
 48. Miltä Kaisusta tuntuu Ernin ja Viivin äidin hautajaisissa?
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Kysymyksiä luvuIsta 11 ja 12.

✤ 49. Miten Ernin ja Kaisun perheeseen järjestyy pankkilaina?
 50. Miten Erni loukkaa Kaisua saunassa?
✤ 51. Mitä Kaisu tekee, kun Erni loukkaa häntä?
 52. Miten Lauri-veli auttaa Kaisua?
 53. Mistä Kaisu näkee öisin unta ollessaan Helsingissä?
 54. Miltä Erni näyttää, kun hän tulee tapaamaan Kaisua?
✤ 55. Miten Kaisu ja Erni sopivat välinsä?

Kysymyksiä luvusta 13.

✤ 56. Millaista Kaisun ja Ernin elämä on Ruutinojalla?
 57. Kuka tulee vierailulle kaupalle monen vuoden jälkeen?
 58. Mitä äkillistä tapahtuu sillä aikaa, kun Erni ja Elise ovat huvilalla?
✤ 59. Millainen Ernin ja Kaisun avioliitto on?

Pohdittavaa kirjasta ja henkilöistä

1.  Pohdi, mitä kirjan nimi ”Liian paksu perhoseksi” merkitsee.

Miten se kuvaa Kaisua?
Sopiiko sanonta mielestäsi Kaisuun?

2. Kaisu oli hyvin isokokoinen nainen, ja Erni oli hyvin pienikokoinen mies.

Miten tämä vaikutti Kaisun ja Ernin suhteeseen?
Mitä etuja ja mitä haittoja oli?
Miten Ernin ja Kaisun perheessä jaettiin työt?

3. Kirjassa eletään muutamien vuosikymmenten takaista aikaa Suomessa.

Mitä sellaisia asioita kirjassa on, jotka tuntuvat nyt vanhanaikaisilta?
Entä millaisia keksintöjä ja mukavuuksia on olemassa nyt, joita kirjan ajassa ei vielä ole?

4. Sopivatko seuraavat sanat mielestäsi Kaisuun? Ympyröi mahdolliset sopivat sanat.

roteva       lipevä

ahkera       laiska

suorapuheinen      pienikokoinen

epärehellinen      päättäväinen
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5. Sopivatko seuraavat sanat mielestäsi Erniin? Ympyröi mahdolliset sopivat sanat.

pienikokoinen      huijari

kiltti       pahantahtoinen

vilpitön      voimakas

herkkä

6. Mitkä väittämät sopivat kirjaan? 

Laita ruutuun T, jos väittämä on oikein. 
Laita ruutuun V, jos väittämä on väärin.

Kirjan alussa Kaisu lähtee töihin opettajaksi koululle.

Ernin äiti ja sisko ovat ilkeitä Kaisulle.

Ernin sisko Viivi on säästäväinen ja ahkera ihminen.

Ruutinojalla on aluksi likaista, mutta Kaisu siivoaa ja laittaa paikat kuntoon.

Kaisu ja Erni menevät naimisiin.

Kaisu ja Erni saavat lapsen.

Kun Kaisulle ja Ernille tulee iso riita, Kaisu muuttaa ulkomaille.

Lopussa Kaisu ja Erni jatkavat elämäänsä yhdessä Ruutiojalla.

Kirjan arviointia

1. Oliko kirja mielestäsi hyvä? Miksi oli tai miksi ei ollut?

2. Muistele, mitä ajattelit kirjasta ennen kuin olit lukenut sitä. Oliko kirja odotustesi mukainen?

3. Jäikö sinulle jokin tietty kohta kirjasta mieleen? Miksi?

4. Kuka oli suosikkisi kirjan henkilöistä? Miksi?

5. Oliko kirjassa joku henkilö, josta et pitänyt? Miksi?

6. Kuvaile kirjaa kolmella sanalla.


