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Marvi Jalo:
Ratsutyttö ja rakkaus

Tehtäviä

SELKOKIRJA

Ratsutyttö ja 
rakkaus

Selkokielinen mukautus Ari Sainio

Katilla ja hänen ystävillään 

riittää töitä Saarisen ravitallilla.

Sinne tulee myös Juke,

ja pian Kati huomaa,

että hän on rakastunut

korviaan myöten.

”Voi sitä kauheaa kidutusta!

Kaipasin Jukea koko ajan.

Yritin muistaa hänen hiuksensa,

silmät, vaatteet, kosketukset.

Elämä loppuisi tähän,

ellen saisi olla hänen kanssaan.”

Ratsutyttö ja rakkaus
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Kysymyksiä ennen lukemista

Katso Ratsutyttö ja rakkaus -kirjan kantta ja lue takakannen teksti.
• Millainen kansi kirjassa on? Onko siinä kuvia? Minkä värinen se on?
• Kenelle kirja on mielestäsi tarkoitettu?
• Keitä kirjan henkilöitä mainitaan takakannen tekstissä?
• Onko kirja mielestäsi kiinnostava takakannen tekstin perusteella? 

Kysymyksiä tekstistä luvuttain

Lue kirjan luvut 1., 2. ja 3. 

✤ 1. Millainen ongelma tytöillä oli Purre-hevosen kanssa?
 2. Kuka on Saarinen?
 3. Millaiseksi pojaksi Jukea kuvailtiin?
 4. Mitä Makkara tunsi Jukea kohtaan?
✤ 5. Mitä Kati (kertomuksen minä) tunsi Jukea kohtaan?
✤ 6. Miten Purre saatiin takaisin talliin?

Lue kirjan luvut 4. ja 5.

 7. Millaiset kotiolot Lintsillä ja Jukella oli?
✤ 8. Miksi Lintsi ei eräänä iltana tullutkaan kuudelta tapaamaan Katia?
 9. Miten naapurin nainen auttoi hätätilanteessa?
✤ 10. Miltä luulet Katista tuntuneen, kun hän näki Lintsin sairaalassa?
 
Lue kirjan luvut 6. ja 7.

✤ 11. Miksi Juke vei Katin vintille?
 12. Mitä Juke teki, kun opettaja Halonen löysi nuoret vintiltä? 
 13. Miltä Katista tuntui, kun hän istui naulakoilla?
 14. Mitä uskomatonta Juke teki pääsiäislomalla?
✤ 15. Mitä Juken elämään kuului kevään aikana?

Lue kirjan luvut 8. ja 9.

 16. Mitä Juke teki karttahuoneessa?
✤ 17. Mitä Juke teki, kun Makkara ja Anu palasivat huoneeseen?
✤ 18. Miksi rakastuminen tuntui Katin mielestä kidutukselta?
✤ 19. Miten Juke kohteli Katia?

	= 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 kirjan luvut 10. ja 11.

✤ 20. Miksi Kati kävi talleilla silloin kun Juke ei ollut siellä? 
✤ 21. Miksi poliisi etsi Jukea?
✤ 22. Miltä Katista tuntui, kun Juke otti hänen kädestään kiinni?
✤ 23. Mitä Katin perhe kertoi poliiseille?

Lue kirjan luvut 12., 13. ja 14. 

✤ 24. Millainen Makkaraan liittyvä ongelma Katilla oli?
 25. Mitä Sassa neuvoi Katia tekemään?
✤ 26. Miten Makkara suhtautui, kun Kati kertoi, että hänkin on rakastunut Jukeen?
 27. Millainen onnettomuus juhannuksena tapahtui?
✤ 28. Millaisen päätöksen Katin isä ja Sassa tekivät?
✤ 29. Mitä mieltä Sassa oli Jukesta?
 
Lue kirjan luvut 15. ja 16.

✤ 30. Mistä asiasta Katin piti puhua Jukelle?
 31. Millä tavalla asiat selvisivät Katin ja Juken välillä?
✤ 32. Oliko kirjan loppu mielestäsi onnellinen?

Pohdittavaa kirjasta ja henkilöistä

1. Jukella ja Lintsillä oli kotona huonot olot. 

Uskotko, että se näkyi Juken käyttäytymisessä? 
Miten Juke käyttäytyi muita ihmisiä kohtaan? 
Miltä uskot Jukesta tuntuneen?

2. Miksi ihminen ei aina näytä ulospäin sitä, miltä hänestä oikeasti tuntuu? 

3. Sopivatko seuraavat sanat mielestäsi Katiin? Ympyröi mahdolliset sopivat sanat.

auttavainen      ilkeä

hevostyttö      rakastunut

rehellinen      huijari

rohkea 
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5. Sopivatko seuraavat sanat mielestäsi Jukeen? Ympyröi mahdolliset sopivat sanat.

jännittävä      tylsä 

ujo       rohkea 

kovis       tunteellinen

puhelias   
 

6. Sopivatko seuraavat sanat mielestäsi Sassaan? Ympyröi mahdolliset sopivat sanat.

vihainen      turvallinen 

arka       reilu

epäreilu      auttavainen 

viisas

Kirjoitustehtävä

Kuvittele, että olet Juke. Kirjoita kirje Katille. Kirjeessä voi sanoa sellaisiakin asioita,
joita ei uskalla sanoa ääneen. 

Kirjan arviointia

1.  Oliko kirja mielestäsi hyvä?
2.  Ennen kirjan lukemista olet katsellut kirjan kantta ja lukenut takakannen tekstin.
 Oliko kirja sellainen kuin odotit sen olevan kannen perusteella?
3.  Oliko kirjassa jokin sellainen kohta, jota et ymmärtänyt tai jota jäit miettimään?
 Mikä kohta se oli?
4.  Oliko kirjassa jokin kohta, joka jäi erityisesti mieleesi? Mikä kohta se oli?
5.  Kuka oli suosikkisi kirjan henkilöistä? Miksi?

6. Miten arvioisit kirjaa? Täydennä lauseet haluamillasi sanoilla.

Ratsutyttö ja rakkaus oli __________________________________________ kirja.
      <millainen?>

Kun luin kirjaa, minusta tuntui _________________________________________.
      <miltä?>

Suosikkihenkilöni kirjassa oli _____________, koska ________________________.
          <kuka?>   <miksi?>


