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Esittely: Kaikki lasketaan -nimellä on kaksi
merkitystä – kaikki lasketaan numeroina
ja kaikki otetaan huomioon. Nimi osoittaa,
miten arvokas jokainen ihminen on ja miten
kaikki kuvituksissa näkyvät ihmiset voidaan
laskea yhdestä tuhanteen asti. Kirjan ihmiset
kohtaavat kirjastossa, rannalla, leikkikentällä
ja monissa muissa paikoissa, mutta eivät
välttämättä tunne toisiaan. Kaikki ovat
erilaisia, ja kaikilla on oma tarinansa.
Tutustumme ensin Thomasiin ja tämän
perheeseen. Poika pohtii, kuinka moni muu
katselee tähtitaivasta samaan aikaan kuin hän.
Lopuksi Thomasin kysymys saa vastauksen,
kun tuhat ihmistä kokoontuu yhdessä
katselemaan komeettaa
Aiheet: osallisuus, monimuotoisuus,
suvaitsevaisuus, yksilö ja ryhmä,
yhteenkuuluvuus, demokratia

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien
kanssa
Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittäviä yksityiskohtia niistä löytyy? Laskekaa yhdessä!

PIENET
1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?
Kuka noista ihmisistä sinä olisit?
2. Katso ensimmäistä kuvaa pojasta. Mitä hän katselee? Mitä hän ajattelee?
3. Kuinka moneen osaat laskea? Voiko kaikkea laskea? Siirry aukeamalle, jossa on luku 1 000: löydätkö
pojan ja tämän perheen?
4. Katso kuvaa, jossa on luku 5 ja pojan perhe. Kuinka
monta heitä on? Mitähän he tykkäävät tehdä? Kenen
kanssa haluaisit leikkiä?

5. Piirtäkää henkilö, johon haluaisitte tutustua. Leikatkaa hahmot irti ja liimatkaa ne yhteen ryhmäkuvaksi.

SILTÄ VÄLILTÄ
1. Lukusanat ja laskeminen eri kielillä: Kuinka monta
eri kieltä lapsiryhmässä puhutaan? Valitkaa kuva-aukeama ja etsikää yksityiskohtia, joita voi laskea –
mielellään eri kielillä. Haluaisiko joku opettaa muita
laskemaan omalla kielellään?
2. Katso kuvaa, jossa 100 ihmistä leikkii koulun
pihalla. Mitä lapset leikkivät? Keneen kuvan ihmisistä haluaisit tutustua? Ketkä leikkivät keskenään ja
ketkä yksin? Onko sinusta kiva leikkiä yksin vai yhdessä jonkun kanssa? Miten joku kutsutaan mukaan
leikkiin?
3. Viimeisellä aukeamalla on monia ihmisiä katsomassa komeettaa yhdessä. Mikä komeetta on? Onko
maapallo tähti? Uskotko, että muilla tähdillä on
asukkaita?
4. Piirrosleikki: Kaikki piirtävät ihmisen kokovartalokuvan. Sen jälkeen kuvat leikataan ja liimataan
yhteiseen ryhmäkuvaan. Keksittekö tarinan siitä,
mitä kuvan ihmiset tekevät yhdessä?

ISOT

osoittaa mieltään? Minkä puolesta sinä haluaisit
osoittaa mieltä?

1. Mistä pidit kirjassa eniten? Jäitkö kaipaamaan
jotakin tai etkö ymmärtänyt kaikkea? Tiedätkö kertomuksia tai kirjoja, jotka muistuttavat tätä tai joissa
käsitellään samoja aiheita?

5. Roolileikki, piirrosleikki tai kirjoitusleikki: Kertokaa
tarina, jossa on useita yksityiskohtia yhdestä kirjan
ihmisestä: kuka hän on, mitä hän tekee ja miten hän
kohtaa muita kirjan henkilöitä?

2. Katsokaa sivun 6 kuvaa. Siinä on hississä ihmisiä,
jotka eivät tunne toisiaan. Mitä he voisivat tehdä, jos
he haluavat tutustua toisiinsa paremmin?
3. Katsokaa sivun 6 kuvaa. Mies ja nainen, jotka eivät
tunne toisiaan, tuntevat kumpikin itsensä yksinäiseksi. Katsokaa, miten he tutustuvat toisiinsa monilla
kirjan sivuilla. Aukeama 18: he kohtaavat kirjastossa.
Aukeama 27: he katsovat näyttelyä. Aukeama 30: he
menevät puistoon. Aukeama 50: he istuvat kahvilassa yhdessä. Aukeama 60: he menevät naimisiin.
Aukeama 135: he lähtevät lomalle. Aukeama 1 000:
He katselevat komeettaa.
4. Katsokaa aukeaman 400 kuvaa. Keskustelkaa
tapahtumista. Mikä mielenosoitus on? Ketkä voivat
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