
ROHKEUS 

Ot-to-nen tus-kin us-kal-si kat-so-a. Se tui-jot-ti suo-raan 

val-ta-vi-a, ryp-pyi-si-ä kas-vo-ja van-han puun run-gos-sa. 

Vaik-ka kas-vot näyt-ti-vät ys-tä-väl-li-sil-tä, se ei läm-mit-

tä-nyt Ot-to-sen kuo-no-a yh-tään.  

”Hui! An-na mi-nun men-nä. Mi-nä o-len vain pie-ni kar-hu. 

Ja mi-nu-a pe-lot-taa hir-ve-äs-ti”, Ot-to-nen ui-kut-ti hä-

dis-sään.  

”Ä-lä pel-kää”, puu-van-hus hy-myi-li lem-pe-äs-ti. ”Mi-nä-

hän o-len vain van-ha tam-mi.” 

”Mu-mut-ta si-nä o-let niin hir-mui-sen i-so ja kum-mal-li-

sen nä-köi-nen ”, Ot-to-nen sai so-per-ret-tu-a. 

Puu hy-myi-li hy-vän-tuu-li-se-na:”Si-nä-kin o-let var-mas-ti 

hir-mui-sen i-so ja kum-mal-li-sen nä-köi-nen, jos ky-syi-

sim-me muu-ra-hai-sel-ta, mut-ta tar-vit-see-ko si-nu-a sil-

ti pe-lä-tä?” 

 Ot-to-nen miet-ti ja ih-met-te-li, et-tei se ol-lut tul-lut a-ja-

tel-leek-si a-si-aa niin. Vaik-ka se muu-ra-hai-si-a a-ras-te-li-

kin, niin a-ja-tus pie-nes-tä muu-ra-hai-ses-ta kat-so-mas-

sa jät-ti-ko-kois-ta Ot-tos-ta sai sen tirs-kah-ta-maan her-

mos-tu-nees-ti. 

Kirjasta: Ottonen ja suuri metsä, Palonen 
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            Nimet: ____________________________ 

Tehtävät 

1.Pohtikaa ja keskustelkaa, millainen voimahahmo auttaisi

Ottosta olemaan rohkea pienuudestaan huolimatta.

2.Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava

lause.
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ROHKEUS 

“Ek-syt-tiin-kö me? ky-syy E-li-as. On-ni pu-dis-taa  pää-

tään. ”Mi-nä  tie-dän oi-ko-tien.” 

Se oi-ko-tie päät-tyi työ-maa-ai-taan. On-ni-a har-mit-taa. 

”Äh, vää-rä suun-ta! On-pas no-loa.” On-ni  ha-lu-ai-si kai-

vau-tu-a  työ-maan mont-tuun no-lo-na.  

Ai-dal-le il-mes-tyy ra-ken-nus-työ-mies. 

”Ei tääl-lä saa leik-ki-ä! Häi-py-kää!” 

 Mut-ta On-ni ei o-le mok-sis-kaan. 

 ”Sa-tut-te-ko  tie-tä-mään, mis-sä seik-kai-lu-puis-to  on?” 

”Tie-dän-hän mi-nä”, työmies mu-rah-taa. Yr-me-ä-nä hän 

neu-voo rei-tin.   

”Kii-tos!” On-ni sa-noo.  

Po-jat ki-pai-se-vat  juok-suun. He o-vat pian pe-ril-lä. 

”Mi-nä en o-li-si  us-kal-ta-nut  ky-sy-ä noin ä-re-äl-tä tyy-

pil-tä”, E-li-as sa-noo. ”Si-nä o-lit  to-si  roh-kea.”  

E-li-as val-loit-taa kii-pei-ly-sei-nän yh-des-sä hu-jauk-ses-

sa. On-ni vir-nis-tää al-haal-la.

”Ei puu-tu roh-keut-ta si-nul-ta-kaan!” 

Kirjasta: Sankaritarinoita, Wich & Becker 
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Tehtävä  nimet:________________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa, millainen voimahahmo antaa sinulle
rohkeutta kokeilla jotain uutta.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

Pa-pe-rii-na  kuis-ka-si  pe-lok-kaa-na: 

- Näyt-tää-kö  teis-tä-kin,  et-tä  hä-mär-tää?  Mi-nä  en  e-ri-tyi-

sem-min  pi-dä  pi-me-äs-tä.  On  han-ka-la  näh-dä  mi-tään,  kun

ei  nä-e  mitään, hän jat-koi.

Lyy-li-kään  ei  pi-tä-nyt  pi-me-äs-tä,  mut-ta  ei-hän  kaik-ki-en 

so-pi-nut  pe-lä-tä  yh-tä  ai-kaa. 

Pi-me-ä  met-sä  o-li  täyn-nä  o-mi-tui-si-a  ää-ni-ä  ja  a-si-oi-ta. 

Sa-moi-hin  ää-niin  tör-mä-si  to-ki  päi-väl-lä-kin,  mut-ta  näin  

yöl-lä  ne  o-li-vat  jo-ten-kin  pal-jon  pe-lot-ta-vam-pia. 

- On-ko  teil-lä  tu-li-tik-ku-a  mu-ka-na?  Sai-sim-me  sii-tä  soih-

dun,  Lyy-li  tie-dus-te-li.

Mut-ta  ei-vät-hän  pa-pe-ri-o-len-not  to-ki  suu-rin-ta  vi-hol-lis-

taan  mu-ka-naan  kul-jet-ta-neet.   

Lyy-li  su-jaut-ti  kä-det  tas-kui-hin-sa.  Siel-lä  o-li  rut-tui-nen  

kark-ki-pa-pe-ri.  Tur-hau-tu-nee-na  hän  kään-te-li  ja  vään-te-li 

si-tä. 

Sit-ten  Tyy-li  sai  i-de-an. - Tas-ku-lamp-pu!  Lyy-li, si-nä  o-let 

teh-nyt  meil-le  tas-ku-lam-pun!  

- Tot-ta  to-si-aan!  Kark-ki-pa-pe-rin  me-tal-lin-hoh-toi-nen  pin-ta

hei-jas-ti  te-hok-kaas-ti  kuun  va-lo-a  ja  näyt-ti tie-tä  kuin  tas-

ku-lamp-pu.

Kirjasta: Lyyli ja hurja Paperi-Hukka, Pentti 
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Tehtävä  nimet:_______________________ 

1.Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo

antaisi Lyylille ja Paperiinalle pimeysroh-keutta.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

Pa-pe-rii-na  kuis-ka-si  pe-lok-kaa-na: 

- Näyt-tää-kö  teis-tä-kin,  et-tä  hä-mär-tää?  Mi-nä  en  e-ri-tyi-

sem-min  pi-dä  pi-me-äs-tä.  On  han-ka-la  näh-dä  mi-tään,  kun

ei  nä-e  mitään, hän jat-koi.

Lyy-li-kään  ei  pi-tä-nyt  pi-me-äs-tä,  mut-ta  ei-hän  kaik-ki-en 

so-pi-nut  pe-lä-tä  yh-tä  ai-kaa. 

Pi-me-ä  met-sä  o-li  täyn-nä  o-mi-tui-si-a  ää-ni-ä  ja  a-si-oi-ta. 

Sa-moi-hin  ää-niin  tör-mä-si  to-ki  päi-väl-lä-kin,  mut-ta  näin  

yöl-lä  ne  o-li-vat  jo-ten-kin  pal-jon  pe-lot-ta-vam-pia. 

- On-ko  teil-lä  tu-li-tik-ku-a  mu-ka-na?  Sai-sim-me  sii-tä  soih-

dun,  Lyy-li  tie-dus-te-li.

Mut-ta  ei-vät-hän  pa-pe-ri-o-len-not  to-ki  suu-rin-ta  vi-hol-lis-

taan  mu-ka-naan  kul-jet-ta-neet.   

Lyy-li  su-jaut-ti  kä-det  tas-kui-hin-sa.  Siel-lä  o-li  rut-tui-nen  

kark-ki-pa-pe-ri.  Tur-hau-tu-nee-na  hän  kään-te-li  ja  vään-te-li 

si-tä. 

Sit-ten  Tyy-li  sai  i-de-an. - Tas-ku-lamp-pu!  Lyy-li, si-nä  o-let 

teh-nyt  meil-le  tas-ku-lam-pun!  

- Tot-ta  to-si-aan!  Kark-ki-pa-pe-rin  me-tal-lin-hoh-toi-nen  pin-ta

hei-jas-ti  te-hok-kaas-ti  kuun  va-lo-a  ja  näyt-ti tie-tä  kuin  tas-

ku-lamp-pu.

Kirjasta: Lyyli ja hurja Paperi-Hukka, Pentti 
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Tehtävä  nimet:_______________________ 

1.Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo

antaisi Lyylille ja Paperiinalle pimeysroh-keutta.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

Pa-pe-rii-na  kuis-ka-si  pe-lok-kaa-na: 

- Näyt-tää-kö  teis-tä-kin,  et-tä  hä-mär-tää?  Mi-nä  en  e-ri-tyi-

sem-min  pi-dä  pi-me-äs-tä.  On  han-ka-la  näh-dä  mi-tään,  kun

ei  nä-e  mitään.

Lyy-li-kään  ei  pi-tä-nyt  pi-me-äs-tä,  mut-ta  ei-hän  kaik-ki-en 

so-pi-nut  pe-lä-tä  yh-tä  ai-kaa. 

Pi-me-ä  met-sä  o-li  täyn-nä  o-mi-tui-si-a  ää-ni-ä  ja  a-si-oi-ta. 

Sa-moi-hin  ää-niin  tör-mä-si  to-ki  päi-väl-lä-kin,  mut-ta  näin  

yöl-lä  ne  o-li-vat  jo-ten-kin  pal-jon  pe-lot-ta-vam-pia. 

- On-ko  teil-lä  tu-li-tik-ku-a  mu-ka-na?  Sai-sim-me  sii-tä  soih-

dun,  Lyy-li  tie-dus-te-li.

Mut-ta  ei-vät-hän  pa-pe-ri-o-len-not  to-ki  suu-rin-ta  vi-hol-lis-

taan  mu-ka-naan  kul-jet-ta-neet.   

Lyy-li  su-jaut-ti  kä-det  tas-kui-hin-sa.  Siel-lä  o-li  rut-tui-nen  

kark-ki-pa-pe-ri.  Tur-hau-tu-nee-na  hän  kään-te-li  ja  vään-te-li 

si-tä. 

Sit-ten  Tyy-li  sai  i-de-an. -Tas-ku-lamp-pu!  Lyy-li, si-nä  o-let 

teh-nyt  meil-le  tas-ku-lam-pun!  

- Tot-ta  to-si-aan!  Kark-ki-pa-pe-rin  me-tal-lin-hoh-toi-nen  pin-ta

hei-jas-ti  te-hok-kaas-ti  kuun  va-lo-a  ja  näyt-ti tie-tä  kuin  tas-

ku-lamp-pu.

Kirjasta: Lyyli ja hurja Paperi-Hukka, Pentti 
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Tehtävä   nimet:______________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo

antaisi Lyylille ja Paperiinalle pimeysroh-keutta.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

Pa-pe-rii-na  kuis-ka-si  pe-lok-kaa-na: 

- Näyt-tää-kö  teis-tä-kin,  et-tä  hä-mär-tää?  Mi-nä  en  e-ri-tyi-

sem-min  pi-dä  pi-me-äs-tä.  On  han-ka-la  näh-dä  mi-tään,  kun

ei  nä-e  mitään.

Lyy-li-kään  ei  pi-tä-nyt  pi-me-äs-tä,  mut-ta  ei-hän  kaik-ki-en 

so-pi-nut  pe-lä-tä  yh-tä  ai-kaa. 

Pi-me-ä  met-sä  o-li  täyn-nä  o-mi-tui-si-a  ää-ni-ä  ja  a-si-oi-ta. 

Sa-moi-hin  ää-niin  tör-mä-si  to-ki  päi-väl-lä-kin,  mut-ta  näin  

yöl-lä  ne  o-li-vat  jo-ten-kin  pal-jon  pe-lot-ta-vam-pia. 

- On-ko  teil-lä  tu-li-tik-ku-a  mu-ka-na?  Sai-sim-me  sii-tä  soih-

dun,  Lyy-li  tie-dus-te-li.

Mut-ta  ei-vät-hän  pa-pe-ri-o-len-not  to-ki  suu-rin-ta  vi-hol-lis-

taan  mu-ka-naan  kul-jet-ta-neet.   

Lyy-li  su-jaut-ti  kä-det  tas-kui-hin-sa.  Siel-lä  o-li  rut-tui-nen  

kark-ki-pa-pe-ri.  Tur-hau-tu-nee-na  hän  kään-te-li  ja  vään-te-li 

si-tä. 

Sit-ten  Tyy-li  sai  i-de-an. -Tas-ku-lamp-pu!  Lyy-li, si-nä  o-let 

teh-nyt  meil-le  tas-ku-lam-pun!  

- Tot-ta  to-si-aan!  Kark-ki-pa-pe-rin  me-tal-lin-hoh-toi-nen  pin-ta

hei-jas-ti  te-hok-kaas-ti  kuun  va-lo-a  ja  näyt-ti tie-tä  kuin  tas-

ku-lamp-pu.

Kirjasta: Lyyli ja hurja Paperi-Hukka, Pentti 
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Tehtävä   nimet:______________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo

antaisi Lyylille ja Paperiinalle pimeysroh-keutta.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

- Tääl-lä on joku! hen-käi-see Mol-li ja o-soit-ti ja-lan-jäl-ke-ä. Nyt

Si-su-kin huo-ma-si jäl-jet.

- Oh-hoh! On-pas i-sot! In-nos-tuu Si-su.

Mol-li ja Si-su poh-ti-vat, ku-ka kum-ma on teh-nyt jäl-jet. Kum-pi-

kaan ei ol-lut en-nen näh-nyt sel-lai-si-a ai-em-min. 

- Se jo-ku on to-si pai-na-va. Se on kul-ke-nut näin, Si-su sa-noi ja

nos-te-li ras-kaas-ti jal-ko-jaan. Yh-täk-ki-ä Si-su vai-ke-ni ja tä-hyi-
li ym-pä-ril-leen.

- On-ko-han se jo-ku tääl-lä e-del-leen? kuis-ka-si Si-su.

Mol-li ja Si-su päät-ti-vät seu-ra-ta jäl-ki-ä. Ne hii-pi-vät hi-pi-hil-

jaa. 

- Ei o-le mi-tään pe-lät-tä-vää, ne va-kuut-te-li-vat toi-sil-leen.

- Se jo-ku on var-mas-ti i-han kilt-ti, kuis-ka-si Mol-li.

- Vä-hän vaan i-so, hen-käi-si Si-su ja tart-tui Mol-li-a kä-des-tä.

- Eh-kä sil-lä on vain i-sot ja-lat, mut-ta muu-ten se on i-han pie-ni
ja har-mi-ton, eh-dot-ti Mol-li.

- Niin, ei-hän i-sois-sa ja-lois-sa o-le mi-tään pe-lät-tä-vää tai vaa-
ral-lis-ta, Si-su sa-noi y-rit-tä-en kuu-los-taa roh-ke-al-ta.

Kirjasta; Molli ja kumma, Kirkkopelto 
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Tehtävä  nimet:____________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo

antaisi Mollille ja Sisulle lisää rohkeutta tähän tilanteeseen.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3.Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

- Tääl-lä on joku! hen-käi-see Mol-li ja o-soit-ti ja-lan-jäl-ke-ä. Nyt

Si-su-kin huo-ma-si jäl-jet.

- Oh-hoh! On-pas i-sot! In-nos-tuu Si-su.

Mol-li ja Si-su poh-ti-vat, ku-ka kum-ma on teh-nyt jäl-jet. Kum-pi-

kaan ei ol-lut en-nen näh-nyt sel-lai-si-a ai-em-min. 

- Se jo-ku on to-si pai-na-va. Se on kul-ke-nut näin, Si-su sa-noi ja

nos-te-li ras-kaas-ti jal-ko-jaan. Yh-täk-ki-ä Si-su vai-ke-ni ja tä-hyi-
li ym-pä-ril-leen.

- On-ko-han se jo-ku tääl-lä e-del-leen? kuis-ka-si Si-su.

Mol-li ja Si-su päät-ti-vät seu-ra-ta jäl-ki-ä. Ne hii-pi-vät hi-pi-hil-

jaa. 

- Ei o-le mi-tään pe-lät-tä-vää, ne va-kuut-te-li-vat toi-sil-leen.

- Se jo-ku on var-mas-ti i-han kilt-ti, kuis-ka-si Mol-li.

- Vä-hän vaan i-so, hen-käi-si Si-su ja tart-tui Mol-li-a kä-des-tä.

- Eh-kä sil-lä on vain i-sot ja-lat, mut-ta muu-ten se on i-han pie-ni
ja har-mi-ton, eh-dot-ti Mol-li.

- Niin, ei-hän i-sois-sa ja-lois-sa o-le mi-tään pe-lät-tä-vää tai vaa-
ral-lis-ta, Si-su sa-noi y-rit-tä-en kuu-los-taa roh-ke-al-ta.

Kirjasta; Molli ja kumma, Kirkkopelto 
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Tehtävä  nimet:____________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo

antaisi Mollille ja Sisulle lisää rohkeutta tähän tilanteeseen.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3.Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

- Tääl-lä on joku! hen-käi-see Mol-li ja o-soit-ti ja-lan-jäl-ke-ä. Nyt
Si-su-kin huo-ma-si jäl-jet.

- Oh-hoh! On-pas i-sot! in-nos-tuu Si-su.

 Mol-li ja Si-su poh-ti-vat, ku-ka kum-ma on teh-nyt jäl-jet. Kum-
pi-kaan ei ol-lut en-nen näh-nyt sel-lai-si-a ai-em-min. 

- Se jo-ku on to-si pai-na-va. Se on kul-ke-nut näin, Si-su sa-noi ja

nos-te-li ras-kaas-ti o-mi-a jal-ko-jaan.  Yh-täk-ki-ä Si-su vai-ke-ni

ja tä-hyi-li ym-pä-ril-leen.

- On-ko-han se jo-ku tääl-lä e-del-leen? kuis-ka-si Si-su.

Mol-li ja Si-su päät-ti-vät seu-ra-ta jäl-ki-ä. Ne hii-pi-vät hi-pi-hil-

jaa. 

- Ei o-le mi-tään pe-lät-tä-vää, ne va-kuut-te-li-vat toi-sil-leen.

- Se jo-ku on var-mas-ti i-han kilt-ti, kuis-ka-si Mol-li.

- Vä-hän vaan i-so, hen-käi-si Si-su ja tart-tui Mol-li-a kä-des-tä.

- Eh-kä sil-lä on vain i-sot ja-lat, mut-ta muu-ten se on i-han pie-ni

ja har-mi-ton, eh-dot-ti Mol-li.

- Niin, ei-hän i-sois-sa ja-lois-sa o-le mi-tään pe-lät-tä-vää tai vaa-

ral-lis-ta, Si-su sa-noi y-rit-tä-en kuu-los-taa roh-ke-al-ta.

Kirjasta; Molli ja kumma, Kirkkopelto 
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Tehtävä       nimet:_____________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo
antaisi Mollille ja Sisulle lisää rohkeutta tähän tilanteeseen.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.
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ROHKEUS 

A-si-a o-li ni-mit-täin niin, et-tä ri-ta-ri Vil-ja-mi ei to-

del-la-kaan ol-lut roh-ke-a.  Hän o-li var-si-nai-nen  ar-

ka-jal-ka. Hän in-ho-si  miek-ka-tais-te-lu-ja ja hän o-li

in-hon-nut nii-tä jo pik-ku-poi-ka-na.

Ai-na kun muut lap-set o-li-vat  leik-ki-neet tur-na-jai-

si-a ja tö-ni-neet toi-si-aan pit-kil-lä ke-peil-lä ku-vit-

teel-lis-ten he-vos-ten se-läs-tä, hän o-li juos-sut kii-

rees-ti toi-seen suun-taan. 

 Toi-saal-ta val-ta-kun-nas-sa ei ol-tu tais-tel-tu tai jär-

jes-tet-ty ku-nin-kaal-li-si-a tur-na-jai-si-a vuo-siin. Ku-

kaan ei sai-si siis tie-tää, et-tä hän o-li kaik-ke-a  muu-

ta kuin roh-ke-a ri-ta-ri. 

- Hei, ar-vaa mi-tä? prin-ses-sa O-li-vi-a ky-syi, kun

hän py-säh-tyi o-me-na-puun vie-reen.

- En-si vii-kol-la jär-jes-te-tään tur-na-jai-set. Sii-tä

tu-lee  i-so ta-pah-tu-ma. Kaik-ki-en ri-ta-rei-den pi-

tää o-sal-lis-tua. 

- Voi-han ne-nä! Vil-ja-mi sanoi. - Et-tä pi-ti-kin sat-

tua. Tai siis…Hur-raa!

Kirjasta; Ritari Arkajalka, Woodward 
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Tehtävä  nimet:_______________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa, millainen voimahahmo antaa

rohkeutta Ritari Arkajalalle osallistua tuleviin turnajaisiin.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3.Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava

lause.
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ROHKEUS 

I-so, mus-ta  hah-mo  nou-si   il-maan  pa-la-vi-ne   sil-mi-neen   ja   len-si 

koh-ti   Ot-tos-ta.  Ot-to-nen   su-jah-ti   no-pe-as-ti   pii-loon  pak-sun   

juu-ren   taak-se   ja   jäi   tä-ri-se-vä-nä  o-dot-ta-maan.  Var-jo  peit-ti  

pie-nen   kar-hun.  Kuu-lui  huis-ket-ta  ja  sit-ten  jo-kin  sa-noi: ”Hy-vää 

huo-men-ta!” 

Ot-to-nen  kum-mas-tui  niin, et-tä  u-noh-ti  het-kek-si pel-kon-sa  ja  kur-

kis-ti  juu-ren  y-li.  Po-lul-la  sei-soi  i-so  lin-tu, jon-ka  naa-ma  muis-tut-ti 

maa-ta-lon  kis-san  naa-maa. 

”Mi-nä  o-len  Ot-to-nen.  O-len ek-syk-sis-sä  ja  ai-van  yk-sin”, Ot-to-nen 

so-per-si. 

”No kuin-ka sat-tui-kaan”,  lin-tu  virk-koi. ”Mi-nä-kin  o-len i-han  yk-sin, 

pait-si   et-tä   mi-nä   o-len   pöl-lö   en-kä   o-le   ek-syk-sis-sä.” 

Ot-to-nen  o-li  ko-vin  vai-kut-tu-nut  ja us-kal-si  u-del-la.    ”Si-nä  o-let  

var-maan hir-ve-än  roh-ke-a, kun  us-kal-lat ol-la  yk-sin  yöl-lä  met-säs-

sä.” 

”Huu? Mi-nä-kö? Roh-ke-a? Yö? ” Pöl-lö  kum-mas-te-li  ja pyö-rit-te-li 

pää-tään  niin, et-tä  Ot-to-nen   pel-kä-si  sen ir-to-a-van.  

”Mi-nä  he-rä-sin  juu-ri.  Sil-loin-han  täy-tyy  ol-la  aa-mu. En  mi-nä  yöl-

lä  us-kal-la  len-nel-lä.  Sil-loin  on  niin  kir-kas-ta, en-kä  näe  oi-kein  mi-

tään. Ties  mi-tä  kaik-ke-a   pe-lot-ta-vaa  tääl-lä  sil-loin  liik-kuu.” 

Kirjasta; Ottonen ja suuri metsä, Palonen 

11.



Tehtävä       nimet:________________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa, millainen voimahahmo antaisi
rohkeutta kysyä apua.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3.Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.

11.



ROHKEUS   

Prins-sit  o-vat  vah-vo-ja,  roh-kei-ta  ja  tai-ta-vi-a.  Sen  tie-tää  jo-

ka  iik-ka. 

Tot-ta  to-si-aan,  prins-sit  o-li-si-vat  ker-ras-saan  täy-del-li-si-ä 

il-man  e-räs-tä  pik-ku-seik-kaa. On  ni-mit-täin  o-le-mas-sa  tai-

ka,  jol-la  prins-si  voi-daan  muut-taa  sam-ma-kok-si. Niin  kä-vi 

prins-si  Tors-til-le,  kun  hän  o-li  kä-ve-lyl-lä  met-säs-sä  vuon-na 

1823. Sam-ma-kok-si  muut-tu-mi-nen  on  ol-lut  prins-si-en  pa-

hin  pel-ko  sii-tä  läh-ti-en. 

Prins-sit  tie-tä-vät,  et-tä  se  voi  ta-pah-tu-a, kun  si-tä  vä-hi-ten 

o-dot-taa.  E-si-mer-kik-si  sil-loin,  kun  is-tuu  lai-tu-rin  no-kas-sa

on-ki-mas-sa. Yh-täk-ki-ä  huo-maa-kin  muut-tu-neen-sa  sam-ma-

kok-si.  Mi-kä  kau-he-a  koh-ta-lo  se  o-li-si-kaan!

Prins-si  on  tä-nään  ko-vin  huo-lis-saan.  Prins-si  Ka-le-vis-ta  tai 

prins-si  Lee-vis-tä  ei  o-le  kuu-lu-nut  mi-tään  pit-kään  ai-kaan. 

Mi-tä  on  voi-nut  ta-pah-tu-a?  On-ko  hei-dät  muu-tet-tu  sam-

ma-koik-si?  On-ko-han  hä-nen  vuo-ron-sa  seu-raa-vak-si? 

Pa-ras-ta va-rau-tu-a  pa-him-paan. On  ol-ta-va  nok-ke-la. Prins-

si  tie-tää,  mi-ten  vält-tää  sam-ma-kok-si  muut-tu-mi-sen. Täy-

tyy  te-key-ty-ä  tie-tys-ti  it-se  sam-ma-kok-si! 

Kirjasta: Mitä prinssit pelkäävät, Gustavsson 

12.



Tehtävä  nimet:________________________ 

1.Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo auttaa

voittamaan suurimmat pelot.

2.Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3.Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.

12.



ROHKEUS 

Rau-ha pak-kasi rep-pu-aan. 

- O-let-ko läh-dös-sä jon-ne-kin? ky-syy Len-ni.

- O-len, Rau-ha vas-taa. -Läh-den met-sään ret-kei-le-mään.

- Voin-ko   mi-nä-kin   tul-la? Len-ni ky-syy.

- En-pä tie-dä. Aion kii-peil-lä vuo-ril-la ja e-rä-maas-sa saat-taa

ol-la kar-hu-ja, vas-taa Rau-ha.

- Ja seik-kai-li-joi-den täy-tyy ol-la roh-kei-ta.

- Mut-ta   mi-nä-hän   o-len  roh-kea, vas-taa Len-ni.

- Et pi-me-äl-lä. Ja yöl-lä mi-nä nu-kun ul-ko-na tel-tas-sa, vas-

taa Rau-ha.

- Mi-nul-la on kyl-lä lyh-ty, Len-ni va-kuut-taa.

- Aa-mul-la me-nen  ka-laan. Ka-las-sa is-tu-taan to-si kauan hil-

jaa pai-kal-laan, jat-kaa Rau-ha.

- Niin-kö? Len-ni e-pä-röi.

- Mi-nä jak-san is-tu-a to-si kauan pai-kal-lani, Nel-la sa-noo.

- Ja mi-nä o-len roh-ke-a pi-me-äl-lä, jat-kaa Os-ka-ri.

- Voim-me-ko me kaik-ki läh-te-ä ret-kel-le?

Rau-ha tut-ki pit-kän ai-kaa kart-taan-sa. 

- Ol-koon men-neek-si, mut-ta mi-nä o-len sit-ten joh-ta-ja.

Nel-la, Os-ka-ri ja Len-ni seu-ra-si-vat Rau-haa pe-rä-ka-naa

kauas puu-tar-han met-säi-sim-pään nurk-kaan as-ti.

Kirjasta; Rohkeat retkeilijät, Korda 

13.



Tehtävä  nimet:__________________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo antaa
rohkeutta oudossa, pimeässä metsässä liikkumiseen.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.

13.



ROHKEUS 

- Mi-nun  mie-les-tä-ni  si-nä o-let roh-kea, Si-su  sa-noi

Mol-lil-le.  - O-let  roh-kea, kun us-kal-lat  tu-tus-tu-a  sii-

hen  kum-ma-tuk-seen.  Ja kun us-kal-lat  sa-no-a, et-tä si-

nu-a  pe-lot-ti. Se on kaik-kein roh-kein-ta.

Si-su miet-ti het-ken ja sa-noi: 

- Mi-nä  o-len  sel-lai-nen  ko-ti-pi-ha-roh-ke-a. Pi-dän tu-

tuis-ta  a-si-ois-ta.  Pi-dän sii-tä, et-tä  he-rään  o-mas-sa

ko-dis-sa-ni  ja  et-tä  tun-nen pol-ku-jen  mut-kat. En tai-da

ol-la  suu-ri ja tun-te-ma-ton  roh-ke-a.

Mol-li  hy-myi-li  on-nel-li-se-na. Si-su  o-li  sa-no-nut si-tä 

roh-ke-ak-si. 

Kirjasta; Molli ja kumma, Kirkkopelto 

14.



Tehtävä  nimet:_____________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa, millainen voimahahmo antaisi Sisulle

rohkeutta olla suuri ja tuntematon rohkea.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo

paperin kääntöpuolelle.

3.Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava

lause.

14.



ROHKEUS 

- Mi-tä  si-nä  pel-käät, keit-tä-jä  Don-na?

- Mi-nä  o-len  ai-na  pe-län-nyt  ruu-an-lait-to-a.

- Mi-tä  ih-met-tä?  Si-nä-hän  lai-tat  ruo-kaa  jo-ka  päi-vä!

- Nuo-re-na  en  o-san-nut  teh-dä  ruo-kaa,  mut-ta  ha-lu-

sin  kou-lun  keit-tä-jäk-si.

- O-pet-te-lit-ko   sit-ten  it-se  kok-kaa-maan?

- En.  Har-mit-te-lin  a-si-aa  ko-to-na.  Mon-ta  vuot-ta  har-

mit-te-lin.  Sit-ten  näin  il-moi-tuk-sen,  et-tä  tä-hän  kou-

luun  hae-taan keit-tä-jää.  Hain  paik-kaa  ja  mi-nut  kut-

sut-tiin  reh-to-rin  jär-jes-tä-mään  ruu-an-lait-to-tes-tiin.

Kirjasta: Supermarsun rohkeuskirja, Noronen 

15.



Tehtävä  nimet:_______________________ 

1. Poh-ti-kaa ja kes-kus-tel-kaa, mil-lai-nen voi-ma-hah-mo an-tai-
si keit-tä-jä-Don-nal-le roh-keut-ta?

2. Piir-tä-kää ja vä-rit-tä-kää yh-des-sä kek-si-män-ne voi-ma-hah-
mo.

3.Kir-joit-ta-kaa pu-he-kup-laan hah-mon-ne roh-keut-ta an-ta-va

lau-se.

15.



ROHKEUS 

Rau-ha pak-kasi rep-pu-aan. 

- O-let-ko läh-dös-sä jon-ne-kin? ky-syy Len-ni.

- O-len, Rau-ha vas-taa. -Läh-den met-sään ret-kei-le-mään.

- Voin-ko   mi-nä-kin   tul-la? Len-ni ky-syy.

- En-pä tie-dä. Aion kii-peil-lä vuo-ril-la ja e-rä-maas-sa saat-taa

ol-la kar-hu-ja, vas-taa Rau-ha.

- Ja seik-kai-li-joi-den täy-tyy ol-la roh-kei-ta.

- Mut-ta   mi-nä-hän   o-len  roh-kea, vas-taa Len-ni.

- Et pi-me-äl-lä. Ja yöl-lä mi-nä nu-kun ul-ko-na tel-tas-sa, vas-

taa Rau-ha.

- Mi-nul-la on kyl-lä lyh-ty, Len-ni va-kuut-taa.

- Aa-mul-la me-nen  ka-laan. Ka-las-sa is-tu-taan to-si kauan hil-

jaa pai-kal-laan, jat-kaa Rau-ha.

- Niin-kö? Len-ni e-pä-röi.

- Mi-nä jak-san is-tu-a to-si kauan pai-kal-lani, Nel-la sa-noo.

- Ja mi-nä o-len roh-ke-a pi-me-äl-lä, jat-kaa Os-ka-ri.

- Voim-me-ko me kaik-ki läh-te-ä ret-kel-le?

Rau-ha tut-ki pit-kän ai-kaa kart-taan-sa. 

- Ol-koon men-neek-si, mut-ta mi-nä o-len sit-ten joh-ta-ja.

Nel-la, Os-ka-ri ja Len-ni seu-ra-si-vat Rau-haa pe-rä-ka-naa

kauas puu-tar-han met-säi-sim-pään nurk-kaan as-ti.

Kirjasta; Rohkeat retkeilijät, Korda 

16.



Tehtävä  nimet:__________________________ 

1. Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, millainen voimahahmo antaa
rohkeutta oudossa, pimeässä metsässä liikkumiseen.

2. Piirtäkää ja värittäkää yhdessä keksimänne voimahahmo.

3. Kirjoittakaa puhekuplaan hahmonne rohkeutta antava lause.

16.




