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	= 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...?) 

Kysymyksiä ennen lukemista

Katso On ilta meitä varten -kirjan kantta ja lue takakannen teksti.

• Mitä kirja sisältää takakannen tekstin perusteella?
• Mitä takakannen tekstissä luvataan lukijalle?
• Vaikuttaako kirja mielenkiintoiselta kannen perusteella?

 Kysymyksiä novelleista

Lue kertomus ”Huminaa” ja vastaa kysymyksiin.

✤ 1. Keitä kuuluu kertomuksen perheeseen?
 2. Millaisia töitä isä ja Terhi tekevät pellolla? 
 3. Mihin Terhi säästää rahaa? 
✤ 4. Miksi Terhi menee metsään?
✤ 5. Mitä asioita Terhi säikähtää metsässä?
 6. Millainen Terhin perheen kotitalo on?
✤ 7. Missä Terhin ja Jussin äiti on?
✤ 8. Millaiset asiat painavat Terhin mieltä?

Lue kertomus ”On ilta meitä varten” ja vastaa kysymyksiin. 

 1. Ketä Meeri ihailee?
 2. Miksi Meerin avomies Kalevi on lähtenyt?
✤ 3. Miksi Meeri menee ravintolaan?
 4. Kenen mukaan Meeri lähtee ravintolasta?
✤ 5. Mitä Kyöstille tapahtuu kotona?
✤ 6. Miksi Meeri kastelee Kyöstin housut?
 7. Mitä Meeri sanoo taksikuski-Hannulle, kun tämä tulee hakemaan häntä?
 8. Mitä Hannu haluaa maksuksi taksikyydistä?

Lue kertomus ”Häät” ja vastaa kysymyksiin.

 1. Mikä oli Bertan ammatti?
 2. Mitä Bertta halusi?
 3. Kuka oli Bertan päivän viimeinen asiakas?
✤ 4. Miksi Bertta ei ollut saanut kutsua häihin?
✤ 5. Miltä se tuntui Bertasta?
✤ 6. Millainen oli Bertan kosto emännille?
✤ 7. Mitä lopussa vielä paljastui?
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Lue kertomus ”Kymmenen vuoden kuluttua” ja vastaa kysymyksiin.

 1. Mihin miehet ovat matkalla?
✤ 2. Mikä suhde Kalevilla ja Pasilla on toisiinsa?
✤ 3. Miksi Pasia ärsyttää Kalevi?
 4. Kumpi miehistä saa enemmän kalaa?
✤ 5. Mitä Pasi uskoo Kalevin ajattelevan hänestä?
 6. Millainen olo Kalevilla on, kun miehet saapuvat takaisin pilkiltä?
 7. Millaisia vaivoja Kalevilla on?
✤ 8. Miksi Kalevi halusi kävellä Pasin kanssa niemeen?
✤ 9. Mitä Kalevi ajattelee Pasista?
✤ 10. Mitä Kalevi toivoo tapahtuvan kymmenen vuoden kuluessa?

Lue kertomus ”Yhtä syntiset” ja vastaa kysymyksiin.

✤ 1. Mitä Elsa ajatteli alussa miehestään Osmosta?
 2. Miksi Elsa kävi mielellään lenkillä? 
✤ 3. Miksi Elsa lähtee hotelliin?
 4. Miltä Elsasta tuntui linja-autossa?
 5. Millaisia kohteliaisuuksia Tarmo sanoi Elsalle?
✤ 6. Mitä yllättävää Elsa näki tansseissa?
 7. Mitä oli makuuhuoneen sängyn alla?
✤ 8. Miltä Elsasta tuntui, kun hän palasi kotiin?
✤ 9. Mitä Elsa ajatteli lopussa?

Lue kertomus ”Matka” ja vastaa kysymyksiin.

✤ 1. Missä Silja on töissä?
✤ 2. Miltä Siljasta tuntuu?
✤ 3. Minne Silja on lähdössä?
 4. Mitä kauppaan tuleva rouva sanoo naisten ulkomaanmatkoista?
 5. Mitä Silja ottaa kaupasta mukaansa?
✤ 6. Minne Silja menee oikeasti?
✤ 7. Mitä Silja aikoo tehdä ”matkalla”? 

Kirjan arviointia

1. Mikä oli kirjan kertomuksista paras? Miksi?
2. Mikä oli huonoin tai vähiten kiinnostava kertomus? Miksi?
3. Oliko kirja kokonaisuudessaan kiinnostava?
4. Oliko kirja sellainen kuin odotit sen olevan?
5. Kertoiko takakannen teksti mielestäsi oikein kirjan sisällöstä?
6. Oliko kirjassa jokin kertomus tai kohta, jota jäit miettimään lukemisen jälkeen?
7. Suosittelisitko kirjaa muillekin? Millaiselle ihmiselle kirja mielestäsi sopii luettavaksi?
    Sopivatko tarinat erilaisille tai eri-ikäisille ihmisille?


