
Rakkibosko ta tšeeribosko paȟȟe
Keskustelu- ja tehtäväsivut
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So tu liijal aro tukko goono, Rassako reevos?
Mitä sait säkkiisi, Yökettu?

2. Savo ȟlaaga
Rassako reevos hin
tukko džintata?

2. Millainen
Yökettu sinun
mielestäsi on?

Voiko Yökettu olla 
päiväkettu? 

Katsellaan, mietitään!
1. Miksi Yökettu haluaa

lähteä pois?

Vojulako Rassako reevos te 
aaȟȟel divisesko reevos?

Dikkaha,tenkavaha!
1. Soske Rassako reevos

kammela te džal nikki?
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3. Savo ȟlaaga hin
Mirako sarrakiiro?

3. Millainen Miran
aamiainen on?

4. Millaisista asioista Mira
ja Timi kinastelevat?

4. Savo ȟlaaga saakenna Mira
ta Timi kouvavena?
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Jutellaan!
1. Millainen sinusta on hyvä aamiainen? Mistä

pidät?
2. Jos sinulla on sisaruksia, kinasteletko joskus

heidän kanssaan? Millaisista asioista? Entä
kavereidesi kanssa?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millaisia asioita Yökettu voisi kerätä

tarinasäkkiinsä.
2. Piirrä, mitä Yökettu laittaa

säkkiinsä.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Mira ja Yökettu sanovat,

kun Yökettu on päättänyt jäädä Miran kanssa
päiväksi.

Rakkavaha!
1. Savo ȟlaaga hin tšiȟko sarrakiiro tukko

džintata? Sosta tu rikkaveha?
2. Ke tuut hin phaale elle phenja, kouvavehako tu

paarvar lessa? Savo ȟlaaga saakenna? Ta tukko
maalensa?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo ȟlaaga saaki vojulas Rassako

reevos te samlavel aro pesko balamisko goono?
2. Fara, so Rassako reevos tšuuvela aro pesko

goono?
3. Rakka elle ran, so Mira ta Rassako reevos

phennena, ka Rassako reevos hin ȟluutidas te
aaȟȟel Miraha divisesko tiija.
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2. Millaisissa paikoissa
Yökettu piileskelee?

3. Mitä asioita Yökettu saa
tarinasäkkiinsä aamun
aikana?

2. Aro savo ȟlaaga stedi
Rassako reevos garula?

3. Savo saaki Rassako
reevos lela aro pesko
balamisko goono sarrako
tiija?

Tuttuja päiväkodissa

Katsellaan, mietitään!
1. Mitkä lelut Timi ja

Mikko ottivat mukaansa
lelupäivänä? Mitä arvelet,
miksi juuri nämä?

Pinsarde aro divisesko tšeer

Dikkaha, tenkavaha!
1. Save phersibosko guosi Timi ta

Mikko liine lensa aro phersibosko
diives? So tu tenkaveha, soske
daala?

5



Jutellaan!
1. Onko sinulla lempileluja? Miksi ne ovat kaikkein

parhaita?
2. Jos sinulla olisi tarinasäkki, mitä voisit

saada sinne omasta päiväkodistasi tai
koulustasi?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitkä ovat sinulle tärkeitä esineitä tai

asioita päiväkodissa tai koulussa.
2. Piirrä, mistä Yökettu voisi vielä löytää hyvän

piilopaikan!
3. Kerro tai kirjoita, mitä Mikko ja Timi puhuvat,

kun he juoksevat leikkimään.

Rakkavaha!
1. Hinko tuut pirano phersibosko guosi? Soske

doola hin koni fendide?
2. Ke tuut aaȟȟelas balamisko goono, so tu

vojuvehas te les doori tukko iego divisesko
tšeeresta elle tukko skoolata?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so hin tukke fuortune guosi elle saaki

aro divisesko tšeer elle aro skoola.
2. Fara, sosta Rassako reevos vojulas te laȟȟel

panna tšiȟko garibosko stedos!
3. Rakka elle ran, so Mikko ta Timi phennena, ka

joon prastena te phersaven.
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Minä haluan olla paras ja 
rohkein!

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä Mira näkee kouluun

mennessään ?

Me kammaa te aaȟȟaa koni 
fendide ta koni dristunide!

Dikkaha, tenkavaha!
1. So Mira dikkela, ka joi džala aro

skoola?

2. Millä tavalla Miran
kirjoittaminen
sujuu tunnilla?

2. So maneeraha
Mira rannela aro
stunna?
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3. Miten Yökettu
auttaa Miraa?

3. Sar Rassako reevos
jelpila Mira?

4. Mitä kaikkea Mira osaa?
Mitä Yökettu osaa?

4. So saare Mira hajula?
So Rassako reevos
hajula?
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Jutellaan!
1. Mitä kaikkea sinä osaat tehdä päiväkodissa tai

koulussa tai kotona?
2. Mistä asioista Miralle ja Yöketulle tulee riitaa?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millaisissa paikoissa pitää olla

varovainen.
2. Piirrä paikka, missä on kiva ja turvallista

kiipeillä.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Yökettu ja Mira sanovat

toisilleen.

Rakkavaha!
1. So saare tu hajuveha te tšeeres aro divisesko

tšeer elle aro skoola elle aro tšeer?
2. Save saakenna vela kouva Mirake te Rassako

reevoske?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, aro savo ȟlaaga stedi mostula te aaȟȟel

budano.
2. Fara stedos, kai hin lustikaano ta siiluno te

apruvel.
3. Rakka elle ran, so Rassako reevos ta Mira

phennena.
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Maailman suurin valas ja 
sukeltava pelle

Katsellaan, mietitään!
1. Millaisia kuvia Timi ja Mikko

piirtävät ja leikkaavat?

Bolibosko koni baaride kitos ta 
klovnos, so kliimila panjako teele

Dikkaha, tenkavaha!
1. Savo ȟlaaga farabi Timi ta Mikko

faravena ta tšollena?

2. Millainen leikki
Timillä ja Mikolla on?

2. Savo ȟlaaga phersiba
Timis ta Mikkos hin?

3. Ketkä tulevat
hakemaan Timiä ja
Mikkoa kotiin päivän
päätteeksi?

3. Koone vena te
rooden Timi ta
Mikko tšeere aro
divisesko ȟluutiba?
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Jutellaan!
1. Millaisia ovat sinun mukavimmat leikkisi tai

pelisi?
2. Millainen on sinun päiväkoti- tai koulumatkasi?

Kenen kanssa kuljet, mitä näet matkalla?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millaisia asioita osaat ja mitä on kiva

askarrella.
2. Piirrä kuvia siitä, miten kuljet päiväkotiin tai

kouluun. Millaisia teitä tai katuja, taloja,
puita ja pensaita, kauppoja ja muuta
matkalla on? Millaisia eläimiä ehkä
voit nähdä?

3. Kerro tai kirjoita, mitä lapset ja opettaja
juttelevat?

Rakkavaha!
1. Savo ȟlaaga hin tukko koni fendide  phersibi ta

speelibi?
2. Savo ȟlaaga hin tukko divisesko tšeeresko drom

elle skoolako drom? Kooneha tu staaveha, so tu
dikkeha apo drom?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo ȟlaaga saaki tu hajuveha ta so hin

lustikaano te tšeerel?
2. Fara farabi dotta, sar tu staaveha aro divisesko

tšeer elle aro skoola. Savo ȟlaaga dromme elle
gaati, tšeere, kaȟt, buoti ta vauro aaȟȟela apo
drom ? Savo ȟlaaga kriatuuri tu fani vojuveha te
dikkes?

3. Rakka elle ran, so kenti ta sikjiboskiiri
rakkavena?
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Kotona

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä Yökettu tekee,

kun se tulee kotiin?
Entä Timi?

Aro tšeer

Dikkaha, tenkavaha!
1. So Rassako reevos

tšeerela, ka douva
vela tšeere? Ta Timi?

2. Mitä Ramona tekee?
Entä Yökettu?

2. So Ramona tšeerela?
Ta Rassako reevos?
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3. Mitä tavaroita näet olohuoneessa ja
eteisessä?

3. Savo guosi tu dikkeha aro aaȟȟibosko
duitu ta aro tremmos?

Jutellaan!
1. Millainen sinun kotisi on? Mikä siinä on

parasta?
2. Kenen luona sinusta on kiva käydä kylässä?

Miksi?

Rakkavaha!
1. Savo ȟlaaga hin tukko tšeer? So hin koni

fendide doori?
2. Koonesko neer hin lustikaano te džal

tukko džintaha? Soske?
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Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millaisista vaatteista sinä pidät.
2. Piirrä mukavia vaatteita eri tilanteissa,

esimerkiksi ulkona leikkiessä, kotona,
juhlissa.

3. Kerro tai kirjoita, mitä Yökettu ajattelee.

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo ȟlaaga koolenna tu rikkaveha.
2. Fara tšiȟka koola aro froo fanibi, naaluno

merknoske auri ka phersavaha, aro tšeer ta aro
bjau.

3. Rakka elle ran, so Rassako reevos tenkila.
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Mummon ja vaarin luona

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä Yökettu puuhaa välipalapöydässä?

Mitä välipalaksi on tarjolla?

Bari dako ta baro daadesko neer

Dikkaha, tenkavaha!
1. So Rassako reevos tšeerela maȟkurno bittako

taflako paȟȟal?  So hin maȟkurno bittake?
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2. Mitähän mummo ja Mira
tarvitsevat pullataikinaan?

2. So bari dai ta Mira hyövuvena
aro svettosko deȟȟos?

3. Millainen kissa mummolla on? 3. Savo ȟlaaga maȟka bari da hin?
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Jutellaan!
1. Oletko sinä leiponut tai tehnyt jotakin ruokaa?

Mitä teit? Millaista sinusta oli leipoa tai
valmistaa ruokaa?

2. Onko sinulla tai jollakin kaverillasi kotieläin?
Miten siitä pitää huolehtia?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro jostakin sinua kiinnostavasta eläimestä.
2. Piirrä eläimiä, joko todellisia tai

mielikuvituseläimiä.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Timi sanoo.

Rakkavaha!
1. Salko tu baakadal elle tšerdal ȟaaben? So tu

tšerdal? Savo ȟlaaga sas tukko džintata te
baakavel elle te tšeerel ȟaaben?

2. Hinko tuut elle tukko maales tšeeresko
kriatuuros? Sar dotta mostula te omsorgavel?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka kriatuurosta, so džarila tuut.
2. Fara kriatuuri, tšatšune elle džintako faribosko

kriatuuri.
3. Rakka elle ran, so Timi phennela.
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Millaista oli mummon 
lapsuudessa?

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä mummo kertoo työstä, jota hänen

vanhempansa tekivät talossa?

Savo hlaaga sas aro bari dako kentiba?

Dikkaha, tenkavaha!

1. So bari dai rakkila buttijata, so lako phurnide
tšerde aro tšeer?

2. Miten mummo tutustui
ystäväänsä, ja mitä he
tekivät yhdessä?

2. Sar bari dai aulo
pinsimeske lako maaleha,
ta so joon tšerde tšetanes?
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3. Miksi mummolla ei ollut omia leluja?

Jutellaan!
1. Millainen sinusta oli Miran mummon

lapsuus? Tiedätkö jotain isovanhempiesi
lapsuudesta?

2. Millaista luulet lasten elämän olevan
sadan vuoden kuluttua?

3. Soske bari da naas iega phersibosko guosi?

Rakkavaha!
1. Savo ȟlaaga sas Mirako bari dako kentiba tukko

džintata? Džaanehako tu vareso tukko bare
phurdinengo kentibosta?

2. So tu tenkaveha, savo ȟlaaga hin kentengo
dživiba ȟeel bereȟesko paalal?
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Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitä tiedät lasten elämästä

maalla tai kaupungissa.
2. Piirrä, mitä kaikkea lapset voisivat tehdä

erilaisissa paikoissa eri vuodenaikoina.
3. Kerro tai kirjoita, mitä mummo ja hänen

ystävänsä juttelivat lapsina.

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so tu džaaneha kentengo dživibosta aro

phuujako thaan elle aro fooros?
2. Fara, so saare kenti vojuvenas te tšeeren aro

frooȟlaaga stedi froo bereȟesko tiiji.
3. Rakka elle ran, so bari dai ta lako maal rakkade,

ka joon sas kenti.
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Vaarin kyydissä

Katsellaan, mietitään!
1. Millaisessa paikassa vaari ja

mummo asuvat?

Baro daadeha grensa 

Dikkaha, tenkavaha!
1. Aro savo ȟlaaga stedos baro daad

ta bari dai buuruvena?
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2. Mitä vaari kertoo omasta lapsuudestaan?
Millaista silloin oli elää?

2. So baro daad rakkila lesko iego kentibosta?
Savo ȟlaaga sas dživiba dola tiija?

3. Millaista oli kulkea
yöaikaan? Mikä silloin
pelotti?

3. Savo ȟlaaga sas te
vandruvel rassako tiija?
So taala traȟudas?

Jutellaan!
1. Miltä tuntuu, kun kohtaa ystävällisiä ihmisiä?

Entä jos ihmiset ovat ilkeitä tai eivät halua
auttaa?

2. Millaisissa asioissa lapset voivat auttaa?

Rakkavaha!
1. So džintula, ka tu dikkeha maalune komujen?

Ta ke komuja hin ilaka elle na kammena te
jelpaven?

2. Savo ȟlaaga saakensa kenti vojuvena te
jelpaven?
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Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millaisissa asioissa sinä olet auttanut

kotona, päiväkodissa tai koulussa.
2. Piirrä, millaisista asioista tulee hyvä mieli.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Mira sanoo vaarille. Mitä

vaari vastaa? Mitä Timi sanoo vaarille ja mitä
vaari vastaa Timille?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo ȟlaaga saakensa tu sal jelpadal aro

tšeer, aro divisesko tšeer elle aro skoola.
2. Fara, savo ȟlaaga saakenna vela tšiȟko džinta.
3. Rakka elle ran, so Mira phennela baro daadeske.

So baro daad svaarila? So Timi phennela baro
daadeske ta so baro daad svaarila Timiske?

23



Mitä säkistäsi löytyy, Yökettu? 

Katsellaan, mietitään!
1. Millainen peitto mummon ja vaarin

luona on?

So aaȟȟela aro tukko goono, 
Rassako reevos?

Dikkaha, tenkavaha!
1. Savo ȟlaaga tšakriba hin bari dako ta

baro daadesko neer?
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2. Mitä Mira miettii juuri
ennen nukahtamista?

2. So Mira tenkila, ka jou
hin neeres aro suuno?

3. Mitähän Yöketun
tarinasäkissä on?

3. So aaȟȟela aro Rassako
reevosko balamisko goono?

Jutellaan!
1. Millainen päivä Miralla ja Timillä on ollut?

Mikä sinusta on ollut parasta heidän
päivässään?

2. Mitä arvelet, mitä seuraavana päivänä
tapahtuu?

Rakkavaha!
1. Savo ȟlaaga hin aaȟtas Mirako ta Timisko diives?

So hin aaȟtas tukko džintata koni fendide aro lengo
diives?

2. So tu tenkaveha, so fanula aro följuno diives?
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Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millainen päivä sinulla on ollut

tänään. Mitä kaikkea on tapahtunut?
2. Piirrä jokin päivän tapahtuma.

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo ȟlaaga hin tukko diives aaȟtas aka

diives? So saare hin fanudas?
2. Fara iek divisesko faniba.

3. Fara elle ran, savo suuno Timi dikkela. 3. Piirrä tai kirjoita, mitä unta Timi näkee.
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Rakkibosko ta tšeeribosko paȟȟe
Keskustelu- ja tehtäväsivut
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Kai tu džaha, Rassako reevos?
Minne matka, Yökettu?

Matka tiedossa! 

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä Mira ja Timi aikovat pakata mukaan

matkalle? Entä Yökettu?

Džaaben ventila!

Dikkaha, tenkavaha! 
1. So Mira ta Timi tenkavena te len lensa aro

džaaben? Ta Rassako reevos?
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2. Mitä Ramona ja opettaja juttelevat koulussa? 2. So Ramona ta sikjiboskiiri rakkavena aro skoola?

3. Missä Timi ja Pauli juttelevat? Mitä on oven
vieressä?

3. Kai Timi ta Pauli rakkavena? So hin
vuudaresko neer?
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Jutellaan!
1. Oletko käynyt matkalla? Missä? Mitä täytyy

tehdä ennen matkalle lähtöä?
2. Minne haluaisit matkustaa? Miksi?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Piirrä, mitä voisit pakata reppuusi retkelle

tai matkalle.
2. Piirrä tai kirjoita, mitä Yökettu miettii.

Rakkavaha!
1. Salko tu aaȟtal aro džaaben? Kai? So mostudas

te tšeerel džaabenesko naalal?
2. Kai tu kammehas te vandruves? Soske?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Fara, so tu vojuvehas te tšuuves aro tukko

ravalos  džaabeneske.
2. Fara elle ran, so Rassako reevos tenkila.
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Mennään laivalla

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä Yökettu näkee matkalla laivalle?

Džaha panjako beeroha

Dikkaha, tenkavaha!
1. So Rassako reevos dikkela, ka joon džana aro

panjako beero?
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2. Keitä Yökettu näkee laivalla?2. Koone Rassako reevos dikkela aro panjako
beero?

3. Miltä Mirasta tuntuu,
kun hän miettii
sairasta isosetä
Taistoa?

3. So Mira džintila, ka joi
tenkila dukado baro
kak Taistos?

32



Jutellaan!
1. Millaisesta matkustamisesta sinä pidät?

Olisiko kivaa matkustaa laivalla, junalla,
bussilla, autolla – vai ehkä hevosella tai
lentokoneella?

2. Millaista on, kun sairastaa? Mikä voisi
helpottaa oloa?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitä tai kenet haluaisit nähdä

matkallasi.
2. Piirrä kortti, jonka voisit antaa jollekulle,

joka on sairas.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Timi miettisi, jos

hänestä tulisi merikapteeni.

Rakkavaha!
1. Savo ȟlaaga vandribosta tu rikkaveha?

Aaȟȟelasko lustikaano te vandruvel panjako
beeroha, fasunaha, busseha, fäärdyjaha – elle
fani grensa elle lendibosko maȟȟiineha?

2. Savo ȟlaaga hin , ka hin dukado. So vojulas te
lokjavel aaȟȟiba?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so elle koon tu kammehas te dikkes aro

tukko džaaben?
2. Fara peleȟkos, so tu vojuvehas te des komuniske,

koon hin dukado.
3. Rakka elle ran, so Timi tenkilas, ke lesta velas

hyönosko kapteenis.
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Tullaan Ruotsiin

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä lapset ja Yökettu näkevät

automatkallaan Tukholmassa?

Vaha aro Sveittiko them

Dikkaha, tenkavaha!
1. So kenti ta Rassako reevos dikkena aro lengo

fäärdyjako džaaben aro Tukholma?
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2. Mitä kaikkea sukulaisten kotona tapahtuu?
Mitä arvelet, keitä ihmiset ovat?

2. So saare fanula naartengo neer? So tu
tenkaveha, koone komuja hin?

3. Mitä otetaan mukaan
sairaalaan isosetä
Taistolle?

3. So laha aro
dukadengo huusa
baro kak Taistoske?
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Jutellaan!
1. Oletko sinä käynyt sairaalassa? Millaista siellä

oli?
2. Mitä sinä haluaisit tehdä, jos joku sukulaisesi tai

ystäväsi olisi sairaalassa? Miksi?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Asuuko sukulaisiasi jossakin muussa maassa?

Mitä he ovat kertoneet elämästä siellä?
2. Piirrä kartta, joka voi olla oikeasta paikasta tai

mielikuvituskartta.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Timi ja Toni juttelevat.

Rakkavaha!
1. Salko tu staudal aro dukadengo huusa? Savo

ȟlaaga aaȟtas doori?
2. So tu kammehas te tšeeres, ke iek tukko naarta

elle maal aaȟȟelas aro dukadengo huusa? Soske?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Buuruvenako tukko maale elle naarti aro vauro

them? So joon hin rakkade dživibosta doori?
2. Fara kartos, so vojula te aaȟȟel hortto stedosta

elle džintako farabosko kartos.
3. Rakka elle ran, so Timi ta Toni rakkavena.
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Tapaamme Taisto-isosedän

Katsellaan, mietitään!
1. Miltä Timistä ja muista tuntuu isosetä Taiston

sängyn vierellä sairaalassa?
2. Mitä Mira kertoo Taistolle? Mitähän Taisto

ajattelee Miran kortista? Mitä Yökettu miettii?

Ame dikkaha baro kak Taisto

Dikkaha, tenkavaha!
1. So Timi ta vaure džintavena aro baro kak

Taistosko vuondrosko neer aro dukadengo huusa?
2. So Mira rakkila Taistoske? So Taisto tenkila

Mirako peleȟkosta? So Rassako reevos tenkila?
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Jutellaan!
1. Keitä sairaalassa on töissä? Mitä he

tekevät siellä?
2. Miksi ihmiset voivat olla sairaalassa?
3. Mitä sairaalan käytävällä tapahtuu?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitä ammatteja tiedät.

Miksi haluaisit tulla isona?
2. Piirrä kuva jostakin ammatista.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Ramona

ja Mira puhuvat, kun he ovat
menossa Taiston huoneeseen.

Rakkavaha!
1. Koone tšeerena butti aro dukadengo huusa?

So joon tšeerena doori?
2. Soske komuja vojuvena te aaȟȟen aro

dukadengo huusa?
3. So fanula aro dukadengo huusako skonga?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo professi tu džaaneha. So tu

kammehas te ves, ka tu sal baro komunis?
2. Fara faraba iek professiata.
3. Rakka elle ran, so Ramona

ta Mira rakkavena, ka joon
džana aro Taistosko duitu.
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Isosetä Taiston elämää

Katsellaan, mietitään!
1. Millaisia töitä Taisto on tehnyt? Mitä hän

on oppinut töissä?

Baro kak Taistosko dživiba

Dikkaha, tenkavaha!
1. Savo ȟlaaga buttija Taisto hin tšerdas? So

hin jou sikjudas aro butti?
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2. Millaista Taistolla
oli koulussa?

2. Savo ȟlaaga Taistos
sas aro skoola?

3. Miksi Taisto tuli välillä takaisin Suomeen? Miksi
se oli tärkeää hänelle?

3. Soske Taisto aulo paarvar paale aro Finitiko
them? Soske douva sas fuortuno leske?
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Jutellaan!
1. Miksi ihmiset muuttavat

kotimaastaan?
2. Millaista olisi muuttaa toiseen maahan?

Millaisia uusia asioita siellä ehkä kohtaisi? Mitä
hyviä asioita ja mitä vaikeita asioita uudessa
maassa saattaa olla?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Mitä osaat sanoa jollakin muulla kielellä? Mitä

kieliä haluaisit oppia?
2. Keksi ja piirrä kirjaimia, jotka voisivat

olla jostakin toisesta kielestä tai
mielikuvituskielestä.

3. Kerro tai kirjoita, mitä vaari ja Taisto sanoivat,
kun he erosivat nuoruudessaan.

Rakkavaha!
1. Soske komuja ömsavena lengo tšeeresko

themmesta?
2. Savo ȟlaaga aaȟȟelas te ömsavel aro vauro

them? Savo ȟlaaga neve saaki fani aaȟȟelas
doori? So tšiȟka saaki ta so bilokke saaki
vojula te aaȟȟel aro nevo them?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. So tu hajuveha te phennes vauro tšimbaha?

Savo tšimba tu kammehas te sikjuves?
2. Rood ta ran buustaavi, so vojuvenas te aaȟȟen

vauro tšimbata elle džintako faribosko
tšimbata.

3. Rakka elle ran, so baro daad ta Taisto phenle,
ka joon froojude aro lengo terniba.
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Ilo on surun sisko

Katsellaan, mietitään!
1. Mummolla oli myös mummo, Amanda.

Millaiseen aikaan Amanda eli?
2. Millainen oli Amandan ja Valtin tapaaminen?

Miltä heistä tuntui? Mitä he puhuivat?

Loȟiba hin tungako pheen

Dikkaha, rakkavaha!
1. Bari da hin niina bari dai, Amanda. Savo ȟlaaga

tiija Amanda džividas?
2. Savo ȟlaaga sas Amandako ta Valttisko dikkiba?

So joon džintade? So joon rakkade?
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Jutellaan!
1. Millainen olo Miralla oli mummon

kertomuksen jälkeen? Miksi?
2. Suomessa on sodittu monta kertaa. Onko

joku sinun sukulaisesi ollut sodassa?
Tiedätkö jotakin Suomen sodista?

3. Maailmassa soditaan tänä päivänäkin.
Mitä ajattelet, mistä sodat voivat johtua ja
miten ne saataisiin loppumaan?

Rakkavaha!
1. So Mira džintadas bari dako rakkibosko paalal?

Soske?
2. Aro Finitiko them hin aaȟtas buut kurriba. Hinko

iek tukko naarta aaȟtas aro kurriba? Džaanehako tu
vareso Finitiko themmesko kurribonna?

3. Aro boliba aaȟȟela kurribi niina aka diives. So tu
tenkaveha, soske kurribi aaȟȟela, ta so maneeraha
doola lenas te ȟluutaven?
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Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, sar tu vojuvehas te loȟjaves komunis,

koon hin mulano?
2. Fara loȟano saaka!
3. Rakka elle fara, so Rassako reevos tenkila, ka

douva ȟunnela bari dako balamis?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, miten sinä voisit ilahduttaa jotakuta, joka

on surullinen.
2. Piirrä iloinen asia!
3. Kerro tai piirrä, mitä Yökettu miettii, kun se

kuuntelee mummon tarinaa?
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Jäähyväiset Ruotsille

Katsellaan, mietitään!
1. Mitähän tehtäviä Mira ja Katja tekevät?

Mekkiba deuleha aro Sveittiko them

Dikkaha, tenkavaha!
1. Savo tšeeribi Mira ta Katja tšeerena?

2. Mitä Timi ja Toni
ovat rakentaneet?
Mitä leikissä
tapahtuu?

2. So hin Timi ta Toni
tšerde? So fanula
aro phersiba?
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3. Mitä tuliaisia Yöketulla voisi
olla repussaan?

3. Savo ȟlaaga džaabenesko
nisja vojulas te aaȟȟel aro
Rassako reevosko ravalos?

Jutellaan!
1. Onko romanikieltä helppo oppia puhumaan

tai lukemaan ja kirjoittamaan? Miten oppisi
parhaiten?

2. Millaisista kirjoista sinä pidät? Lukeeko
joku sinulle kirjoja tai lehtiä, vai luetko
itse?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, millaisia tuliaisia voisit

viedä ystävällesi tai millaisia
haluaisit itse saada?

2. Piirrä mukavia tuliaisia.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Timi sanoo

Taistolle? Entä miten Taisto vastaa?

Rakkavaha!
1. Hinko lokko te sikjuvel te rakkavel elle drabavel

ta rannel romani tšimb? Sar sikjulas koni
fendides?

2. Savo ȟlaaga liinenna tu rikkaveha? Drabilako
iek tukke liine ta patri, elle drabavehako tu
kokares?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka,savo ȟlaaga džaabenesko nisja tu

vojuvehas te rigaves tukko maaleske elle savo
ȟlaaga tu kammehas te les kokares?

2. Fara tšiȟka džaabenesko nisja.
3. Rakka elle ran, so Timi phennela Taistoske? Ta

sar Taisto svaarila?
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Kotona taas

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä kaikkea Timin repusta löytyy?

Mitä hän oli vähällä unohtaa?

Pappales aro tšeer

Dikkaha, tenkavaha!
1. So saare aaȟȟela aro Timisko ravalos?

So jou neeres bristadas?

2. Millainen tarina
Miralle ja Yöketulle
tulee mieleen
tuoksusta?

2. Savo ȟlaaga balamis
vela aro Mirako ta
Rassako reevosko džinta
khaanesta?
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3. Millaisia tauluja Miran
huoneessa on?

3. Savo ȟlaaga hamuuri aaȟȟela aro
Mirako duitu?
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Jutellaan!
1. Mikä on parasta, kun tulee kotiin matkan

jälkeen – tai päiväkodista tai koulusta?
2. Miltä sinun repussasi näyttää, kun tulet

matkalta tai retkeltä? Laitatko tavarat
paikoilleen? Osaatko siivota jälkesi ja pitää
huolta tavaroistasi?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitä arvelet, että huomenna tapahtuu.
2. Piirrä jokin tärkeä paikka tai esine sinun

kotonasi.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Mira ja Yökettu sanovat

toisilleen illalla?

Rakkavaha!
1. So hin koni fendide, ka vela tšeere džaabenesko

paalal – elle divisesko tšeeresta elle skoolata?
2. Savo ȟlaaga hin tukko ravalos, ka tu veha

džaabenesta? Tšuuvehako tu guosi aro lengo
stedi? Hajuvehako tu te džuusaves tukko paalal
ta te omsorgaves tukko guosenna?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so tu tenkaveha, te sartti fanula.
2. Fara iek fuortuno stedos elle guosos aro tukko

tšeer.
3. Rakka elle fara, so Mira ta Rassako reevos

phennena kvellako tiija.
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Rakkibosko ta tšeeribosko paȟȟe
Keskustelu- ja tehtäväsivut
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So kaan, Rassako reevos?
Mitäs nyt, Yökettu? 

Illalla

Katsellaan, mietitään! 
1. Katso kuvia. Miltä Mirasta ja Yöketusta

tuntuu?

Kvellako tiija

Dikkaha, tenkavaha!
1. Dik farabi. So Mira ta Rassako reevos

džintavena?

2. Miten Mira ja
Yökettu sopivat
riitansa?

2. Sar Mira ta Rassako
reevos džeenjavena
lengo kouva?
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Jutellaan!
1. Mira sanoo aluksi: ”Mene pois, Yökettu!”

Tarkoittaako Mira sitä, mitä hän sanoo? Miksi
hän sanoo niin?

2. Yökettu kääntää selkänsä Miralle. Miksi? Miltä
siitä tuntuu?

3. Miran mieltä painaa jokin asia. Mikä se voisi olla?
4. Mitähän seuraavana päivänä tapahtuu?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan! 
1. Kerro, millaisia unia sinä olet nähnyt.
2. Piirrä uni, johon Mira ja Yökettu

lähtevät illalla.
3. Kerro tai piirrä, mitä Mira ja Yökettu sanovat

toisilleen ennen uneen lähtöä.

Rakkavaha!
1. Aro byrjiba Mira phennela: ”Dža nikki, Rassako

reevos!” Mienilako Mira douva, so joi phennela?
Soske joi phennela jakkes?

2. Rassako reevos risila lesko dummo Mirake.
Soske? Sosta doolesta džintila?

3. Mira hin omsorga. So douva vojulas te aaȟȟel?
4. So tu tenkaveha, te fanula följuno diives?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo ȟlaaga suune tu sal dikjal.
2. Fara suuno, kai Mira ta Rassako reevos džana

rassako tiija.
3. Rakka elle ran, so Mira ta Rassako reevos

phennena, sigide sar joon džana aro suuno.
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Leikkipuistossa

Katsellaan, mietitään!
1. Mikä Miran mieltä painaa? Mitä koulussa oli

tapahtunut?

Aro phersibosko parka

Dikkaha, tenkavaha!
1. Savoȟlaaga omsorga Mira hin?So sas fanudas

aro skoola?

2. Mitä kaikkea Miran
lenkkareilla voi tehdä?

2. So saare ȟlaaga vojula te
tšeerel Mirako sportisko
tieȟȟensa?
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Jutellaan!
1. Onko vaikeaa unohtaa surulliset asiat?
2. Onko sinulle tapahtunut samanlaista kuin

Miralle koulussa? Miltä sellainen tuntuu?
3. Oletko sinä tehnyt joskus samoin kuin Netta?

Miltä sellainen tuntuu?
4. Millaiset Miran lenkkarit ovat sinun mielestäsi?

Rakkavaha!
1. Hinko bilokko te bristavel mulane saaki?
2. Hinko tukke fanudas itȟlaaga sar Mirake aro

skoola? Sosta ajosaavo džintula?
3. Salko tu paarvar tšerdal jakkes sar Netta? Sosta

ajosaavo džintula?
4. Savo ȟlaaga aaȟȟena Mirako sportisko tieȟȟi

tukko džintata?
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Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitä sinä ja ystäväsi teette

leikkipuistossa.
2. Kerro, kuka on sinun ystäväsi. Piirrä hänen

kuvansa.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Mira, Yökettu ja mummo

puhuvat, kun he ovat matkalla kotiin.

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so tu ta tukko maal tšeerena aro

phersibosko parka.
2. Rakka, koon hin tukko maal.Fara lesko/lako

faraba.
3. Rakka elle ran, so Mira, Rassako reevos ta bari

dai rakkavena, ka joon staavena kajo tšeer.
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Onko päiväkodissa kirppuja?

Katsellaan, mietitään!
1. Mistä Timi ja Mikko riitelevät? Millä tavoin?

Aaȟȟelako aro divisesko tšeer puȟȟume?

Dikkaha, tenkavaha!
1. Sosta Timi ta Mikko kouvavena?So maneeraha

joon kouvavena?

2. Miten riita selvitetään?2. Sar kouva džeenjila?
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Jutellaan!
1. Onko sinulle tullut joskus riitaa samalla tavalla

kuin Timille ja Mikolle?
2. Miten sinä saat riidat selvitettyä?
3. Mitä arvelet, miltä Timistä ja Mikosta tuntui,

kun riita oli ohi?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mikä on sinusta mukavin leikki,

jota voi leikkiä päiväkodissa tai
kavereiden kanssa.

2. Piirrä sinulle tärkeä lelu,
tavara tai asia.

3. Kerro tai kirjoita, mitä Timi ja Mikko sanovat
toisilleen.

Rakkavaha!
1. Hinko tukke aulo paarvar kouva itȟlaages sar

Timiske ta Mikkoske?
2. So maneeraha tu leha kouvi te džeenjaves?
3. So tu tenkaveha, so Timi ta Mikko džintavena,

ka kouva sas om?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so hin tukko džintata koni fendide

phersiba , so vojula te phersavel aro divisesko
tšeer elle maalensa.

2. Fara tukke fuortuno  phersibosko guosos elle
vauro guosos elle saaka.

3. Rakka elle ran, so Timi ta Mikko rakkavena
maȟkar peen.
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Nyt keksitään jotakin kivaa!

Katsellaan, mietitään!
1. Miksi Timi ja Ramona menevät ravintolaan?

Kaan tšeeraha vareso lustikaano!

Dikkaha, tenkavaha!
1. Soske Timi ta Ramona džana aro restaurantos?
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2. Mitä ravintolassa
tapahtuu?

2. So fanula aro
restaurantos?

3. So tenkavena neeresko
taflako komuja
rekkiboskiiresko
maneeribosta?

3. Mitä mieltä
naapuripöydän
ihmiset ovat
tarjoilijan
toiminnasta?

4. Miltä Timistä
tuntuu
ravintolassa?

4. So Timi džintila aro
restaurantos?
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Jutellaan!
1. Tiedätkö jonkun, jolle on tapahtunut

samanlainen asia kuin Timille ja Ramonalle?
2. Mitä Ramona lupaa, kun he lähtevät

ravintolasta? Miksi se on tärkeää?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mikä on sinun lempiruokasi.
2. Piirrä jokin paikka, jossa on mukava syödä.
3. Kerro tai kirjoita, mitä Ramona ja Timi puhuvat

kadulla.

Rakkavaha!
1. Džaanehako tu tšekkes, kooneske hin fanudas

itȟlaaka saaka sar Timiske ta Ramonake?
2. So Ramona lovila, ka joon džana restaurantosta?

Soske douva hin fuortuno?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so hin tukko pirano ȟaaben.
2. Fara iek stedos, kai  aaȟȟela tšiȟko te ȟal.
3. Rakka elle ran, so Ramona ta Timi rakkavena

aro gaata.
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Puhellaan mummon ja vaarin kanssa

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä Timi, mummo ja vaari puhuvat

tapahtumista ravintolassa?

Rakkavaha bari daha ta baro daadeha

Dikkaha, tenkavaha!
1. So Timi, bari dai ta baro daad rakkavena

fanibonna aro restaurantos?

2. Miksi tarjoilija ei tarjoillut Timille ja Ramonalle?
Mitä vaari ja mummo arvelevat?

2. Soske rekkiboskiiro na rekkidas Ramonake ta
Timiske? So baro daad ta bari dai tenkavena
saakata?
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Jutellaan!
1. Oletko tavannut ihmisiä, jotka ovat ihan erilaisia

kuin sinä? Ovatko he olleet sinun mielestäsi
pelottavia? Miksi?

2. Missä voi tutustua uusiin ihmisiin?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, kenen kanssa voi jutella, jos tuntuu

pelottavalta.
2. Piirrä joku tai jokin, joka on mukava ja

turvallinen.
3. Piirrä tai kirjoita, mistä kaikesta Mikko tykkää

ja mistä Timi tykkää.

Rakkavaha!
1. Salko tu dikjal komujen, koone hin frooȟlaaga

sar tu? Hinko joon aaȟte darune tukko džintata?
Soske?

2. Kai vojula te pinsarjavel neve komujensa?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, kooneha vojula te rakkavel, ke hin

traȟuno aaȟȟiba?
2. Fara tšek elle iek, so hin maaluno ta siiluno.
3. Fara elle ran, so saare saakenna Mikko rikkila ta

sosta Timi rikkila.
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Vaari kertoo

Katsellaan, mietitään!
1. Mitä vaari kertoo perheensä elämästä, kun hän

oli lapsi?

Baro daad rakkila

Dikkaha, tenkavaha!
1. So baro daad rakkila lesko huupako dživibosta,

ka jou sas kentos?

2. Mitä vaarin Kalle-isä teki, kun häntä kohdeltiin
väärin?

2. So tšerdas baro daadesko Kalle-daad, ka komuja
amsade les banges?

3. Miten Kallen perheelle
kävi?

3. So fanudas Kalle-
daadesko huupake?
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Jutellaan!
1. Onko nyt erilaista kuin vaarin

lapsuudessa?
2. Millainen vaarin Kalle-isä oli sinun

mielestäsi?
3. Mitä oma koti merkitsi vaarille? Entä mitä koti

merkitsee sinulle?

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, mitä tiedät vanhojen ihmisten

elämästä.
2. Piirrä, mikä on sinun mielestäsi paras paikka

maailmassa.
3. Piirrä tai kirjoita,  mitä Timi aikoo tehdä

legoista ja mitä vaari sanoo.

Rakkavaha!
1. Hinko kaan frooȟlaaga sar aro baro daadesko

kentiba
2. So tu tenkaveha, savo ȟlaaga baro daadesko

Kalle-daad sas?
3. So iego tšeer mienidas baro daadeske? Ta so

tšeer mienila tukke?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, so tu džaaneha phurane komujengo

dživibosta.
2. Fara, so hin tukko džintata koni fendide stedos

aro boliba.
3. Fara elle ran, so Timi tenkila te tšeerel legenna

ta so baro daad phennela.
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Viisas Amanda

Katsellaan, mietitään!
1. Mistä asioista Mira ja mummo keskustelevat?
2. Mitä Mira näyttää mummolle?

Fiini Amanda

Dikkaha, tenkavaha!
1. Savo saakenna Mira ta bari dai rakkavena?
2. So Mira sikila bari dake?

3. Mitä Amanda-
mummo teki
usein?

3. So bari dai Amanda tšerdas
butvares?
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Jutellaan!
1. Tunnetko ihmisiä, joiden luokse voi 

mennä, jos on huolia tai riitoja?
2. Millainen mummo Miralla ja Timillä 

on sinun mielestäsi? Millainen vaari 
heillä mielestäsi on? 

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan!
1. Kerro, ketkä ihmiset ovat sinulle

tärkeitä.
2. Piirrä kuvat sinulle tärkeistä ihmisistä.

Voit piirtää myös muita sinulle tärkeitä
asioita.

3. Kerro tai kirjoita, mitä Amanda ja
mummo puhuivat aamuisin.

Rakkavaha!
1. Pinsavehako tu komujen, koonengo neer tu

vojuveha te džas, ke tuut hin omsorgi elle kouvi?
2. Savo ȟlaaga bari dai Mira ta Timis hin tukko

džintata? Savoȟlaaga baro daad leen hin tukko
džintata?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, koone komuja hin

fuortune tukke.
2. Fara farabi komujenna, koone hin tukke fuortune.

Tu vojuveha te faraves niina vaure saaki, so hin
fuortune tukke.

3. Rakka elle ran, so Amanda ta bari dai rakkade
sarrako tiija.
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Kuka on paras?

Katsellaan, mietitään!
1. Mikä aika päivästä on?

Mistä päättelet niin?

Koon hin koni fendide?

Dikkaha, tenkavaha!
1. Hinko aro faraba sarra, diives elle rassako tiija?

Soske tu tenkaveha jakkes?

2. Millä mielellä Mira on?
Entä Yökettu? Miksi?

2. Savo džintaha Mira
hin? Ta Rassako
reevos? Soske?
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3. Savo ȟlaaga onnos hin aro faraba?

Jutellaan!
1. Mitä sinä ajattelet siitä, että on monenlaisia

ihmisiä ja asioita – esimerkiksi erilaisia kettuja?
2. Miksi Yöketun mielestä Mira on ihana? Oletko

sinä hyvä ja ihana? Miksi?

Rakkavaha!
1. So tu tenkaveha dotta, te hin buutȟlaaga komuja

ta saaki – naaluno merknoske frooȟlaaga reevi?
2. Soske Rassako reevosko džintata Mira hin

tšukari? Salko tu tšiȟko/tšiȟki ta tšukaro/
tšukari? Soske?

3. Millainen tunnelma kuvassa on?

Faravaha, rakkavaha, rannaha!
1. Rakka, savo komuja elle savo saaki hin tukko

džintata rankane ta lustikaane.
2. Fara farabi lustikaane  ta tšiȟka saakenna.
3. Fara elle ran, aro savo ȟlaaga suuno Mira ta

Rassako reevos plaanavena te džan.

Piirretään, kerrotaan, kirjoitetaan! 
1. Kerro, ketkä ihmiset tai mitkä asiat ovat sinusta

hienoja ja kivoja.
2. Piirrä kuvia mukavista ja hyvistä asioista.
3. Piirrä tai kirjoita, millaiseen uneen Mira ja

Yökettu suunnittelevat lähtevänsä.
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