
Puhuva muumio -tehtäväpaketti

Lukekaa koko luokan kanssa Tittamari Marttisen Puhuva muumio! 
Löydät kirjan Lukulumosta.
 
• Tiedostossa on tehtäviä kirjan jokaisesta luvusta, yhteensä 10 eri 

tehtävää.
• Lukekaa ensin kirjan luku ja tehkää sen jälkeen siihen liittyvä  

tehtävä.
• Tehtävämonisteiden yläreunaan on merkitty, minkä nimiseen kirjan 

lukuun tehtävät liittyvät ja mitkä sivut oppilaiden tulee lukea ennen 
tehtävän tekemistä.

• Tiedoston viimeisellä sivulla on opettajalle oikeat vastaukset te-
htävien tarkistamisen helpottamiseksi.

Vinkin laatinut Enni Oinonen



1 Päiväkirja keskellä pihaa s. 4-10 

Miltä sinun salaisen päiväkirjan kansi näyttäisi?
Piirrä ja väritä. 



2 Maailman hassuin välipala s. 11-14  

Sivulla 12 on kuva Nooan erikoisleivästä. Ruisleivän päälle
tuli täytteeksi vaikka mitä!

Miltä sinun oma erikoisleipä näyttäisi? Piirrä kuva leivästä ja
kirjoita siihen tulevat täytteet listaan. 



3 Dinosauruksen luita vai lehmän selkärankaa? s. 15-20   

Kuinka monta vuotta ja päivää pisimpään meressä kellunut
pulloposti oli merellä?

Kuinka monta vuotta vanha on maailman vanhin
oksennus?

Mitä jännittävää sinä olet löytänyt luonnosta? Kirjoita
viivoille. 



4 Vanhan myllyn varjot s. 21-25    

1. Kuinka monta vuotta sitten kalastajayhteisö oli elänyt?

2. Mitä metsän tilalla oli aiemmin ollut? 

3. Mitä lapset löysivät metallinpaljastimilla?

4. Mikä kiviröykkiö saattoi olla?

5. Miksi Niiloa pelotti?

6. Kuka kummitteli metsässä?

Vastaa kysymyksiin kirjan perusteella. 



5 Maailman parhaat keppihevoset s. 26-29     

Maailman vanhin kultakala eli 43-vuotiaaksi.
Piirrä maailman vanhin kultakala.



6 Maailman hassuimmat supersankarit s. 30-34     

Pihalla oli kaksi koripallokoria.

Emma oli hidas. 

Nooa tönäisi Emmaa.

Aava sai veljeltään lainaksi paidan.

Nooa piirsi tiikerin.

Emma itki, kun Nooa näytti hänelle tekemänsä

piirustuksen.

Seuraavalla välitunnilla lapset pelasivat jalkapalloa. 

Emma piirsi muumiosarjakuvan.

Arvokkain sarjakuvalehden kansi on

Tintti Suomessa.

Ovatko väittämät oikein vai väärin?
Kirjoita ympyrään O (oikein) tai V (väärin).



7 Tykkäämisjuttuja ja Hillan kepposia s. 35-39      

Mikä tai kuka on Hilla?
Piirrä Hilla.



8 Vaeltava muumio s. 40-44       

Ympyröi oikea vastaus.

1. Mitä Nooa ja Emma lähtivät hakemaan?
a) Kyniä
b) Vihkoja
c) Kirjoja

2. Mistä he hakivat niitä?
a) Luokasta
b) Käytävältä
c) Varastosta

3. Kuka on Jussi Juonipää?
a) Opettaja
b) Talonmies
c) Luuranko

4. Minkä niminen opettaja on?
a) Sami
b) Pekka
c) Matti

5. Mitä lapset tekivät Jussille?
a) Veivät sen varastoon
b) Pukivat sille vaatteita
c) Peittivät sen kokonaan vessapaperilla

6. Mitä löytötavaralaatikossa on?
a) Pipoja ja hanskoja
b) Leluja
c) Koulukirjoja



9 Muumion tervehdys s. 45-51      

Jussilla oli päässä karvalakki.

Lapset leikittivät Jussia välitunnilla. 

Emma lainasi veljeltään radiopuhelimet.

Kaikki puhuivat kovaäänisesti luokassa.

Kuuluisimmat muumiot ovat kotoisin Englannista.

Opettajan pöydällä käveli hämähäkki.

Egyptissä on palsamoitu paviaaneja ja kotkia.

Emma oli löytänyt retkellä jalokiviä.

Niilo puhui radiopuhelimeen vessasta.

Hilla piti vessapaperia suussaan.

Ovatko väittämät oikein vai väärin?
Kirjoita ympyrään O (oikein) tai V (väärin).



10 Kultakolikoita ja iloisia uutisia! s. 52-54       

Mitä lapset löysivät koulun pihalta?
Piirrä ja nimeä esineet.

1.

2.



Oikeat vastaukset   

5000v
Merta ja asutusta
Ruosteisia nauloja
Ikivanha hauta kolmen vuosituhannen takaa

Emma

1 Päiväkirja keskellä pihaa s. 4-10 
Oppilaan oma toteutus
 
2 Maailman hassuin välipala s. 11-14 
Oppilaan oma toteutus
 
3 Dinosauruksen luita vai lehmän selkärankaa? s. 15-20 
108 vuotta ja 138 päivää
160 miljoonaa vuotta
Oppilaan oma toteutus

4 Vanhan myllyn varjot s. 21-25 

Metsässä tuntui vilkkuvan outoja varjoja

 
5 Maailman parhaat keppihevoset s. 26-29 
Oppilaan oma toteutus

6 Maailman hassuimmat supersankarit s. 30-34 
Oikein 
Väärin
Oikein
Väärin
Väärin
Väärin
Oikein
Oikein
Väärin
 
7 Tykkäämisjuttuja ja Hillan kepposia s. 35-39 
 Koira: oppilaan oma toteutus

8 Vaeltava muumio s. 40-44 
b) Vihkoja
c) Varastosta
c) Luuranko
a) Sami
b) Pukivat sille vaatteita
a) Pipoja ja hanskoja

9 Muumion tervehdys s. 45-51 
Oikein
Väärin
Oikein
Väärin
Väärin
Oikein
Oikein
Väärin
Oikein
Väärin

10 Kultakolikoita ja iloisia uutisia! s. 52-54
Kultakolikot, rannekello
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