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Mikä? Sanna Iston, Eppu Nuotion ja Sari Airolan Typy ja muriseva mörkö 
-kuvakirjassa Typyn perhe lähtee reissuun ja lomanviettopaikka herää 
eräänä yönä erikoisella tavalla eloon, kun kaapin alle ilmestyvät kiiluvat 
mörön silmät. Sari Airolan kuvitus vahvistaa sopivan jännittävää tekstiä, 
joka pitää pienenkin kuulijan otteessaan.

Kenelle? Esiopetusikäisten mörönkarkoitushetkiin.

Miten? Tarjoillaan ääneen luettuna. Lukija: Lue kirja itse etukäteen. 
Korosta kirjan jännittäviä kohtia sopivasti esimerkiksi tauoilla ja äänenpainoilla. Tutustu alla oleviin 
tehtäviin ennakkoon, jotta voitte harjoitella yhteistä tarinankerrontaa sopivassa kohdassa lukemisen 
lomassa.

Miksi? Tavoitteena on elämyksellisiin lukuhetkiin rohkaiseminen, yhteisen tarinankerronnan sekä 
lapsen oman kerronnan harjoittelu, omien unelmien ja aistien käyttö kerronnan tukena ja omaan 
itseen liittyvän kerronnan vahvistaminen.  

PARAS LOMA IKINÄ

”Voisinpa asua täällä aina!” Typy huokaisee.
”Kyllä viikkokin on ihan hyvä”, äiti sanoo.

Mikä lomassa on ihanaa? Mikä tekee lomasta loman? 
Pysäyttäkää lukeminen hetkeksi ja keksikää yhdessä maailman parhaan loman resepti. Mitä siihen 
tarvitaan ja minkä verran? Miten loma valmistetaan? 
Kirjoita lasten keksimä teksti reseptin muotoon lasten nähden. Kirjoita resepti tarvittaessa puhtaaksi 
ja laita se esille lasten ja huoltajien luettavaksi.

UNELMAHUONEITA

Heti kun auto pysähtyy merenrantahuvilan pihalle, Typy havahtuu hereille. ”Siinä on ainakin sata 
huonetta”, hän hihkaisee hypätessään autosta ulos.

Millainen on sinun unelmahuone? Mitä siellä on ja miltä siellä näyttää? Kerro huoneesta ja kokoa 
siitä kuva piirtämällä tai leikkaamalla lehdistä kuvia. 
Kerro huoneesta. Käytä kuvailussa kaikkia aisteja: Miltä huoneessa näyttää? Mitä värejä, kalusteita ja
muita mahtavia tai hassuja asioita huoneessa on? Miltä siellä kuulostaa tai tuoksuu? Miltä 
huoneessa tuntuu?

Kootkaa huoneet ryhmätilan seinälle yhdeksi isoksi taloksi. Tutkikaa taloa yhdessä: millaisia huoneita
sieltä löytyy? Unelmoikaa yhdessä ja suunnitelkaa valtavaan taloon myös huikea piha, jonne 
jokainen saa jotain mieluisaa. 



Kirjaan liittyvät sanataidetehtävät on alunperin julkaistu Valveen sanataidekoulun kokoamalla 
kirjallisuuslähtöisen sanataiteen materiaalipankki KISAMAssa:
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/kisama/171/Typy_ja_muriseva_m%C3%B6rk
%C3%B6/
Kurkista KISAMAn sivulta, miten omat möröt voisivat syntyä Typy ja muriseva mörkö -kirjan 
innoittamana.

https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/kisama/171/Typy_ja_muriseva_m%C3%B6rk%C3%B6/
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/kisama/171/Typy_ja_muriseva_m%C3%B6rk%C3%B6/

