Anne Muhonen: Universumin avain (Arktinen banaani, 2017)
Oletko joskus löytänyt avaimen, joka ei tunnu sopivan yhteenkään oveen? Kirjan takakannen kiehtova
kysymys käynnistää seikkailun, jossa Kalle, Aino ja Hirppa etsivät universumin ovea ja löytävät matkan
varrella loputtomasti kiehtovia vihjeitä. Etsijöistä Hirppa on itsekin melkoinen tapaus: miltei kaikille
näkymätön risusarvinen poika, joka voi matkustaa meidän maailmaamme ja takaisin omaansa lätäkköjen
kautta. Anne Muhosen sarjakuva-albumi on huikean kekseliäs, kiinnostava ja koukuttava! Kuvitus on upea
yhdistelmä piirroksia ja valokuvaa.
Kenelle? Kaikille, jotka pitävät seikkailuista ja salaperäisistä kysymyksistä. Sarjakuvamuoto tekee tarinasta
helposti luettavan myös niille, joille pitkän yhtenäisen tekstin lukeminen on työlästä tai vaikeaa.

MUMMOKÄSIALAA, KOODATTUJA VIHJEITÄ
-Ei mutta! Tässähän on selkeä kaava: lukumäärä kertoo vihjesanan kirjaimen!
Kalle ja Hirppa löytävät kadulta mummokäsialalla koodatun vihjeen. Se löytyy myös aarrearkusta. Lukekaa
tarkkaan kirjan sivu, jolla Kalle ja Hirppa tulkitsevat koodia. Laatikaa lisää kauppalistan muotoon puettuja
koodattuja vihjeitä ja antakaa niitä toisillenne purettavaksi.
HOX! Halutessanne voitte rakentaa ryhmissä muulle luokalle kokonaisen koodiviestiradan, jossa yksi viesti
johdattaa aina seuraavan luokse. Suunnitelkaa radan loppuun jokin hauska viesti ja mukava yllätys!

KUITTITULKINTOJA
-Miksi tässä on tyhjä rivi?
-Ehkä hänelle on tullut ajatuskatko.
-Hän on varmasti yksinäinen, kun ostaa vain yhden lihapiirakan.
-Ehkä hänelle tulee vieraita, kun hän ostaa dumleja.
Millainen henkilö ostaa 2 maitoa, 2 piimää, dumleja, 4 kananmunaa, 4 omenaa, 2 kaurapakettia, leipää,
lihapiirakan ja 2 kahvia? Tutki oikeita kauppakuitteja ja keksi niistä henkilöhahmoja! Minkälainen ihminen
olisi voinut ostaa juuri tietyt tuotteet ja miksi? Anna ostajalle nimi, ikä, asuinpaikka, ammatti, harrastukset,
perhe sekä syy siihen, miksi hän osti juuri kuitissa näkyvät tuotteet.
HOX! Tätä tehtävää varten opettajan kannattaa etukäteen kerätä ja valita sopivia kuitteja talteen.
Ruokakaupan kassojen kuittiroskiksista voi yhdellä kertaa napata mukaan ison läjän!

UNIVERSUMIN OVEN VARTIJA
-Vihjeitä.
-Näiden täytyy olla vihjeitä!
-Ehkä nämä ovat universumin oven vartijoita.
Kalle löytää taloyhtiön jäteastiasta ikivanhoja valokuvia. Lapset päättelevät, että kyseessä on taas uusi vihje
ja kuvien henkilöt voivat olla universumin oven vartijoita!
Aarrearkun lokerosta löytyy pino Kallen löytämiä vanhoja valokuvia. Tutki valokuvia ja valitse niistä
kiinnostavin. Kuka kuvassa on? Onko hän joskus ollut universumin oven vartija? Mistä hän sai salaisen
tehtävänsä? Kirjoita kuvan henkilöstä pieni tarina tai etsintäkuulutus, jonka avulla voisit saada hänet käsiisi.
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