Kohver. Tunnikavad
Loe ja arutle
Lugege koos lastega raamatut ja esitage lugemise käigus küsimusi.
Julgustage lapsi loo üle arutlema, pöörates tähelepanu loomade
tunnetele ja sellele, kuidas need loo käigus muutuvad.
• Vaadake koos raamatu kaanepilte. Millest see lugu võiks rääkida?
Mõelge tegelaste peale. Mida nad mõtlevad ja tunnevad?
• Mis te arvate, mis kohvri sees võiks olla?
• Miks keegi loomadest ei usu uustulnukat? Kas teie usuksite?
• Milline loomadest on uustulnuka suhtes kõige kahtlustavam? Miks ta nii
võib tunda?
• Mis te arvate, kas loomadel oli õigus kohver lahti kangutada?
• Kohvri sees on foto ja teetass. Mida teie oma kohvrisse paneksite, mis
teile kodu meelde tuletaks?
• Külalisel on pikk tee seljataga ja ta on kodust väga kaugel. Mida ta võib
tunda? Milline on teie kõige pikem reis olnud?
• Mis te arvate, miks see loom pidi oma kodust nii kaugele rändama?
• Raamatu lõpus hakkavad kõik loomad üheskoos oma uut sõpra aitama.
Miks nad seda teevad? Mida uus loom tunneb, kui ta üles ärkab?

Tegevused
• Kasutage töölehte ja paluge lastel oma kodu joonistada. Küsige,
mis teeb nende kodu eriliseks ja mida nemad kodust igatseksid,
kui nad peaksid sealt ära minema.
• Kasutage töölehte ja lõigake välja pildid loost. Pange pildid
õigesse järjekorda. Paluge lastel lugu oma sõnadega ümber
jutustada, pöörates tähelepanu sellele, kuidas loomad võiksid
rääkida ja mis on loo tähtsamad kohad.
• Loo lõpus võtavad loomad uue sõbra omaks ja kõik on rõõmsad.
Värvige tegelased töölehel ja lisage pildile oma sõpru, näidates, et
kõik on teretulnud!
• Jagage lapsed neljasteks gruppideks ja andke igale lapsele ühe
looma roll. Iga laps meisterdab oma tegelase. Selleks võib looma
paberile joonistada ja siis pulga külge kinnitada. Lapsed võivad
gruppides mängida läbi seda, mis saab loomadest siis, kui lugu
lõppeb. Kas nad on õnnelikud? Mida nad üheskoos tegema
hakkavad?
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Joonista oma kodu!
Milline on sinu kodu? Kes seal elavad? Mis sulle oma kodu juures kõige rohkem meeldib?

Ära unusta
lisada oma
pereliikmeid
ja sõpru!
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Ühel päeval saabub
kohale üks kummaline
loom, kellel on kaasas
vaid kohver. See loom
igatseb oma kodu järele.
Mida sina oma kodust
igatseksid?

Saada meile oma pilt info@draakonkuu.com

Värvi tegelased!
Mida nad tunnevad? Miks nad nii tunnevad?
Sa võid ka iseenda pildile joonistada ja näidata, et kõik on teretulnud!
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Jutusta lugu!

Lõika pildid välja ja säti need õigesse järjekorda. Jutusta piltide põhjal lugu oma vanematele või sõpradele.

