22.2.2022
LUKUKUUN ILTASATUTUOKIOT ZOOMISSA
TIISTAISIN KLO 19.30 JA 20.15!
(Tarkempi aikataulu on tämän viestin lopussa ja Zoom-linkin löydät Suomi-koulun
tiedotteesta.)

Hyvät Berliinin Suomi-koulun oppilaat ja perheet,
toivottavasti kaikilla pyyhkii hyvin!
Muistattekin varmaan, että...
...maaliskuu on lukukuu!
Tuttuun tapaan maaliskuu on
Berliinin Suomi-koulun yhteinen
lukukuu! Luemme siis erityisen
paljon ja kirjoitamme lukuminuutit
ylös lukupäiväkirjaan.

Kuvat: Berliinin Suomi-koulun tunnus, Papunetin kuvapankki, papunet.net,
Sergio Palao ARASAAC ja "lukea toiselle" Elina Vanninen, muokkaus papunet

Lukukuun aikana luetaan erityisen paljon.

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera
Kuva (alla): Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao ARASAAC

Myös oppituntien aikana luetaan
ja kuunnellaan tarinoita.
Luemme lukukuun johdosta Suomi-koulupäivien aikana
tavallistakin enemmän ja keräämme lukuminuutteja
yhdessä. Tänä lukuvuonna Suomi-koulu on voinut
jatkaa lähiopetuksessa, mutta viime vuoden etälukukuu
opetti meille etälukemisen iloa. Siksi haluamme kutsua
teidät kaikki nauttimaan jälleen iltasaduista kotoa käsin!

Kuvat:Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera; Katri Viljanen; Sergio Palao ARASAAC

Lukukuun aikana voit
kuunnella iltasatuja etänä.
Iltasatu on joka tiistai.
Se järjestetään Zoomissa.
Iltasadut on tarkoitettu
kaikille Berliinin Suomi-koulun oppilaille
ja heidän perheilleen.

kuvat: Sergio Palao ARASAAC

Järjestämme lukukuun aikana etäiltasatutuokioita. Iltasadut on tarkoitettu kaikille
Berliinin suomikoululaisille ja heidän perheilleen. Iltasatuja striimataan tiistaisin,
yhteensä viitenä maaliskuun tiistaina.
Ensimmäinen iltasatu on kello 19.30
ja toinen iltasatu on kello 20.15.
Tule Zoomiin 5 minuuttia ennen
kuin iltasatu alkaa!
Ensimmäinen iltasatu sopii erityisen hyvin pienille suomikoululaisille. Toisen
iltasadun pääkohderyhmänä taas ovat kouluikäiset suomikoululaiset. Tarkemmat
ikäsuositukset löytyvät iltasatujen kuvauksista. Iltasatuja voivat totta kai tulla

kuuntelemaan kaikki kiinnostuneet suomikoululaiset. Iltasatuhetkestä voi nauttia
vaikka yöpuvussa ja koko perheen voimin. Kuulijoiden ei tarvitse, eikä ole
tarkoitus, pitää omaa videokuvaa päällä. Klikatkaa Zoom-linkkiä 5-10 minuuttia
ennen haluamanne satutuokion alkua.
Iltasatutuokiot alkavat jo tiistaina 1.3.!
Viimeistään nyt on hyvä hetki etsiä lukupäiväkirja käsiisi, iltasatutuokiot nimittäin
alkavat jo ensi viikon tiistaina! Yksi iltasatu kestää noin 15-20 minuuttia. Aikaa
kannattaa varata noin 30 minuuttia. Tulethan ajoissa paikalle!
Mukavaa lukukuuta toivottavat Anna-Maija, Anne, Hanna, Inka, Sanna ja VV eli
iltasatujen lukijat ja kertojat. Tervetuloa kuuntelemaan! :)
Ps. Lisätiedot ja palaute: oman ryhmän opettaja(t) tai venla-vanamo.asikainen@suomi-koulu.de!

BERLIININ SUOMI-KOULUN LUKUKUUN
ILTASATUTUOKIOT ZOOMISSA MAALISKUUN
AJAN TIISTAISIN KLO 19.30 JA 20.15!
TERVETULOA MUKAAN!

Kuvat: Papunetin
kuvapankki, papunet.net, Sclera; Katri Viljanen;
Sergio Palao ARASAAC

Zoom-linkin löydät Suomi-koulun sähköpostista!
Aikataulu:
tiistai 1.3.
19.30 Tuhansien Varjojen Metsä, kertoja: Sanna
20.15 Koira nimeltään Kissa, kertoja: Anne
tiistai 8.3.
19.30 Petterin kirahvit, kertoja: VV
20.15 Katkelmia kirjasta Lumotun maan kartasto,
kertoja: VV
tiistai 15.3.
19.30 Sanoo isä, kertoja: Inka
20.15 Ihme ilmat! - Miksi ilmasto muuttuu, kertoja:
Anna-Maija
tiistai 22.3.
19.30 Hei, nyt lennetään! sekä Santtu kukkuu, kertoja:
Hanna
20.15 Heinähattu ja Vilttitossu, kertoja: Inka
tiistai 29.3.
19.30 Franklin ei saa unta, kertoja: Sanna
20.15 Koira nimeltään Kissa tapaa kissan, kertoja: Anne
Tutustu myös seuraavilta sivuilta löytyviin tarkempiin kuvauksiin!
Yksi iltasatu kestää noin 15-20 minuuttia. Yhteensä aikaa kannattaa varata n. 30
minuuttia. Lisätietoa saat oman ryhmän opettajalta! Kuulemme mielellämme myös
palautetta iltasatutuokioista. Tervetuloa mukaan!

tiistai 1.3.
klo 19.30: Tuhansien Varjojen Metsä
(Lasten Keskus, 1991)
Kirjoittanut: Mischa Damjan
Kuvittanut: Hans de Beer
Suomentanut: Kari Vaijärvi
Kertoja: Sanna
Tuhansien Varjojen Metsässä näyttää olevan
rauhallista, mutta itse asiassa suuremmat eläimet
pitävät pienempiä pelon vallassa. Eräänä päivänä
tapahtuu muutos. Oravasta, hiirestä ja sammakosta
tulee suuria, ja sarvikuono, leijona ja krokotiili saavat
vapista pieninä ressukoina. Mutta paraneeko tilanne
Tuhansien Varjojen Metsässä tällä tavalla…
Suositellaan yli 4-vuotiaille.
klo 20.15: Koira nimeltään Kissa
(Teos, 2015)
Kirjoittanut: Tomi Kontio
Kuvittanut: Elina Warsta
Kertoja: Anne
Koira nimeltään Kissa jää jo pentuna yksin.
Äiti antoi koiralle nimen Kissa, koska yksin
eläessä täytyy olla yhtä itsenäinen kuin
kissat ovat. Mutta koira nimeltään Kissa
tuntee olevansa yksinäinen eikä itsenäinen.
Kun koira nimeltään Kissa päätyy
pohjoisesta kaupunkiin nimeltä Helsinki,
hän löytää eräänä kevätpäivänä
pahvilaatikoiden alta takkupartaisen miehen nimeltä Näätä. Kahden karvaisen
turjakkeen filosofinen tarina kertoo ystävyyden merkityksestä ja erilaisuuden
hyväksymisestä.

Tervetuloa kuuntelemaan!

Tiistai 8.3.
klo 19.30: Petterin kirahvit
(WSOY, 1995 & e-kirjana 2020)
Kirjoittanut: Kirsi Kunnas
Kuvittanut: Anneka Ahoniemi
Kertoja: VV
“Petteri asui huoneessa, jossa oli neljä nurkkaa, ja
eräänä aamuna jokaisessa nurkassa oli kirahvi.” Kirsi
Kunnaksen viisas ja hullutteleva satu on valloittanut
lukijoita jo vuosikymmenten ajan. Petterin kirahvit on
julkaistu satukokoelmassa Tiitiäisen tarinoita (WSOY).

Suositellaan 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille eläinystäville.

klo 20.15: Katkelmia kirjasta Lumotun maan
kartasto - Tarinoita muuttuvalta planeetalta
(S&S, 2020)
Kirjoittanut: Laura Ertimo
Kuvittanut: Satu Kontinen
Kertoja: VV
Maapallo ei litisty kartaksi noin vain, eivätkä
planeettamme kaikki asiat millään mahdu yhdelle
aukeamalle. Siksi maailmasta voi antaa kuvan
vain tekemällä valintoja. Jokainen kartta on
tarina, jonka kartanlaatija kertoo. Luet sen tietojesi
ja kokemustesi kautta - yhtenä päivänä näet
kartalla toukan, toisena perhosen. Lumotun maan
kartaston tarinat ja kartat tarjoavat kymmenen eri näkökulmaa maailmaan. Voit
tutkia vaikkapa planeetan ilmastoa, kasvien välistä rakkautta, arkeologisia
aarteita ja pimeitä vesiä. Kirjan uskomattomat tarinat ja satumaiset kartat ovat
kaikki totta. Hyvää tutkimusmatkaa!
Kartastoa suositellaan 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille tutkimusmatkailijoille.

Tervetuloa kuuntelemaan!

tiistai 15.3.
klo 19.30: Sanoo isä
(Tammi, 2022)
Kirjoittanut: Timo Parvela
Kuvittanut: Kristiina Louhi
Kertoja: Inka
Laurin isä on hurjan viisas. Hän tietää
senkin, mitkä ovat synttärikakun
ainekset: pohja, täyte, kuorruke,
kostuke, kastike ja vastike. Ja moni ei
tiedä, miksi linnut muuttavat syksyllä – no kun etelänmatkat kallistuvat joulua
kohden. Laurin isä taitaa olla maailman hassuin! Humoristinen ja lämminhenkinen
kuvakirja on täynnä omaperäisiä oivalluksia, sekä tarinassa että kuvissa.
Suositellaan yli 3-vuotiaille.
klo 20.15: Ihme ilmat! - Miksi ilmasto muuttuu (Into Kustannus, 2020)
Kirjoittanut: Laura Ertimo
Kuvittanut: Mari Ahokoivu
Kertoja: Anna-Maija
Ihme ilmat! -tietokirja vastaa lasten kiperiin
kysymyksiin ilmastonmuutoksesta ja kertoo, miten
voimme pistää sille yhdessä hanttiin. Kaksi nokkelaa
kaverusta, Lotta ja Kasper, kyllästyvät vanhempiensa
vältteleviin vastauksiin kummista keleistä. He
päättävät selvittää, mistä ilmaston muuttumisessa
todella on kyse. Ihme ilmat! on topakka ja toiveikas
lasten tietokirja siitä, miten ihminen aiheuttaa
ilmastonmuutoksen ja mitä me voimme tehdä
paremman tulevaisuuden puolesta.
Suositellaan 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille kuulijoille.

Tervetuloa kuuntelemaan!

tiistai 22.3.
klo 19.30: Hei, nyt lennetään!
(Lasten parhaat kirjat, 2001)
Kirjoittanut ja kuvittanut: P. D. Eastman
Suomentanut: Jenni Pitkäniemi
Kertoja: Hanna
Poika löytää tieltä yksinäisen munan. Kenelle se
kuuluu? Onko muna flamingon vai sammakon,
kilpikonnan vai pikkulinnun? Ja mikä tärkeintä:
mitä sieltä kuoriutuu?
Suositellaan yli 3-vuotiaille.
Santtu kukkuu (Otava, 2006)
Kirjoittanut ja kuvittanut: Maikki Harjanne Kertoja:
Hanna
Santun ilta on täynnä toimintaa ja tohinaa.
On leikittävä, hoidettava unilelut ja Pilkku-koiran
pissatus, harjattava hampaat ja valittava vielä
yöpukukin. Kukakohan nukahtaa ensimmäisenä?
Saakohan se Santtu ollenkaan unta?
Suositellaan yli 2-vuotiaille.
klo 20.15: Heinähattu ja Vilttitossu (Tammi, 2020)
Kirjoittanut: Sinikka Nopola & Tiina Nopola, kuvittanut: Salla
Savolainen.
Kertoja: Inka
“Moi sitten, kuivapallot! Onko lasten pakko asua kotona, kun
siellä on tylsää? Minä olen saanut tarpeekseni”, Vilttitossu
sanoo isosiskolleen Heinähatulle eräänä aamuna.
Terveellinen ruokakin kyllästyttää: ”Nyt saavat Hannan
sörsselit riittää!”
Nauruhermoja kutkuttava seikkailua suositellaan yli 5-vuotiaille.

tiistai 29.3.
klo 19.30: Franklin ei saa unta (Satusiivet, 1995)
Kirjoittanut: Paulette Bourgeois
Kuvittanut: Brenda Clark
Suomentanut: Tiina Hemming-Sotejeff
Kertoja: Sanna
Franklin on jo iso ja nukkuu yötkin myös yksin.
Kunhan oma sininen unipeitto on mukana. Eräänä
iltana peittoa ei kuitenkaan löydy mistään.
Franklin etsii sitä joka paikasta, mutta peitto
tuntuu kadonneen täysin. Myöskään Franklinin
kaverit eivät tiedä, mihin peitto voisi olla
kadonnut. Näinköhän tarinalle löytyy onnellinen
loppu?
Suositellaan yli 4-vuotiaille.
klo 20.15: Koira nimeltään Kissa
tapaa kissan (Teos, 2019)
Kirjoittanut: Tomi Kontio
Kuvittanut: Elina Warsta
Kertoja: Anne
Koira nimeltään Kissa ja ihminen
nimeltä Näätä ovat parhaita ystäviä.
He ovat ”lempeitä laitapuolen
kulkijoita, joiden säihke ei tule
salamavaloista eikä suihke
seurapiireistä”. Sataman hyörinää
katsellessaan he näkevät, kun maihin
astelee arvokkaasti pieni musta kissa.
Mitä tuumaa koira nimeltään Kissa,
kun kohtaa oikean kissan? Mikä tuo
maailmaa nähnyt, säihkyväsilmäinen otus on kissojaan? Onko ystävyydessä sijaa
myös kolmannelle kulkijalle? Itsenäinen jatko-osa tarinalle Koira nimeltään Kissa.

Tervetuloa kuuntelemaan!

