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Kysymyksiä ennen lukemista

Katso Pieni hiljainen mies -kirjan kantta ja lue takakannen teksti.
• Miltä kirja näyttää? (esim. värit, kannen kuva)
• Mitä takakannen tekstissä kerrotaan kirjan sisällyksestä?
• Antaako takakannen teksti mielestäsi kirjasta kiinnostavan kuvan?
• Millaisia kuvia arvelet kirjassa olevan?

Kysymyksiä novelleista

Lue kertomus ”Pieni hiljainen mies”.

 1. Millainen nainen Anni oli? Missä hän oli töissä?
 2. Mitä tietyömiehet puhelivat Annille kaupassa?
 3. Kuka oli Tarmo? 
 4. Millainen Tarmo oli?
 5. Missä Tarmo nukkui yöt?
✤ 6. Mitä Anni ajatteli Tarmosta?
✤ 7. Miten Anni lähestyi Tarmoa tansseissa?
✤ 8. Miten Tarmolta sujui tanssiminen?
 9. Miten Anni ja Tarmo matkustivat tansseista kotiin?
 10. Mitä työmiehet totesivat lopussa?

Lue kertomus ”Amerikkalainen”. 

 1. Millainen pariskunta istui käytävän toisella puolella junassa?
 2. Millainen mies tuli kyytiin seuraavalta pysäkiltä?
 3. Missä lierihattuinen mies oli matkustellut?
✤ 4. Mitä mieltä lierihattuinen mies oli Suomesta?
✤ 5. Miten lierihattuinen mies käyttäytyi matkan aikana?
✤ 6. Miksi vanha pariskunta oli muuttanut takaisin Suomeen?
✤7. Millä tavalla lierihattuinen mies sai pienen opetuksen? Kerro omin sanoin.

	= 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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Lue kertomus ”Auttavainen rekkakuski”.

 1. Millainen Asko oli ulkonäöltään?
 2. Mitä Asko kuljetti rekallaan?
 3. Mistä musiikista Asko piti?
✤ 4. Mitä Asko näki levähdyspaikalla?
✤ 5. Miten Asko auttoi naista?
✤6. Mitä Asko ajatteli siitä, kun Sirpa oli hänen kyydissään?
✤ 7. Mitä Asko ajatteli Sirpan kihlatusta?
✤ 8. Mitä yllättävää tapahtui matkalla kahvitauon jälkeen?
✤ 9. Miten Sirpa kiitti Askoa?

Lue kertomus ”Muurari Maikku”.

 1. Millainen Leevi oli luonteeltaan?
 2. Millainen muurari tuli aamulla työmaalle?
✤ 3. Miksi Leevin ja muurarin välille syntyi riitaa?
✤ 4. Miltä Leevistä tuntui, kun muurari väitti hänelle vastaan?
 5. Mitä muut työmaalla tekivät, kun Leeville ja muurarille tuli riita?
✤ 6. Miten riitatilanne ratkesi?
✤ 7. Oliko Leevin mielestä ongelma se, että uusi muurari oli nainen?

Lue kertomus ”Joulukuusta hakemassa”.

1. Mitä Matikaisen emäntä teki tuvassa?
 2. Mitä isäntä teki?
✤ 3. Millainen Matikaisen isäntä oli?
 4. Mistä isäntä aikoi hakea joulukuusen?
5. Millaisia ongelmia isännällä oli kuusen löytämisessä?
 6. Mitä yllättävää isäntä huomasi metsäladon luona?
✤ 7. Mitä isäntä keksi rangaistukseksi varkaille?
✤ 8. Miksi isäntä ei kertonut kuusivarkaista emännälle?

Lue kertomus ”Terve mies”.

 1. Mitä Pauli näki ensiavussa?
 2. Miksi Pauli oli tullut sairaalaan?
✤ 3. Mitä tapahtui vuoronumeroautomaatin luona?
✤ 4. Millainen tunnelma oli odotushuoneessa?
 5. Kenet Pauli näki sairaalan ulkopuolella?
✤ 6. Miksi Matti oli sairaalassa?
 7. Mitä Pauli ajatteli kävellessään pois sairaalasta?
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Lue kertomus ”Anna ja Marko”.

✤1. Millainen Anna oli ulkonäöltään ja luonteeltaan?
✤ 2. Millaisia huonoja puolia Markossa oli?
 3. Mitä Anna ja Marko tekivät työkseen?
✤ 4. Mistä asiasta Annalle ja Markolle tuli riita?
5. Mitä Marko huomasi tullessaan illalla töistä?
✤6. Miltä Markosta tuntui, kun Anna oli poissa?
✤ 7. Miten työmaan mestari suhtautui Markon ongelmaan?
✤8. Miten Markon ja Annan riita ratkesi?
 
Lue kertomus ”Reissumies Jussi”.

✤ 1. Miksi Jussi päätti lähteä reissuun?
 2. Mitä Jussi pakkasi matkalaukkuunsa?
✤ 2. Miksi Jussi valitsi matkan kohteeksi Tampereen?
 3. Mitä Tampereen herkkua Jussi söi torilla?
 4. Mitä Jussi arveli lastensa ajattelevan kotona?
✤ 5. Mitä yllättävää tapahtui vesibussissa?
✤ 6. Mitä Jussi ehdotti korvaukseksi koiran pelastamisesta?
✤ 7. Miten Lulu-koira suhtautui Jussiin?
✤ 8. Mitä asioita Liisa kertoi Jussille itsestään?
✤ 9. Minkä yllätyksen Jussi huomasi hotellin aamiaisella?
✤ 10. Miten Jussin lapset suhtautuivat, kun he lukivat uutisen lehdestä?
✤ 11. Mitä Liisa ehdotti Jussille?
 12. Mitä Jussi kertoi oppineensa matkalla?

Kirjan arviointia

1.  Mikä oli kirjan novelleista eli kertomuksista paras? Miksi?
2.  Mikä oli huonoin tai vähiten kiinnostava kertomus? Miksi?
3.  Mikä oli hauskin kertomus? Miksi?
4.  Oliko kirja sellainen kuin oletit kannen perusteella sen olevan?
5.  Oliko kirjassa jokin kohta tai kokonainen tarina, jota jäit myöhemmin miettimään?
 Jos oli, niin mikä?
6.  Kuvaile kirjaa kolmella sanalla.
7.  Suosittelisitko kirjaa jollekin muulle? Millaiselle ihmiselle suosittelisit kirjaa?


