Annika Sandelin ja Linda Bondestam (kuv.): Retkuliina. Teos & Söderströms, 2010.
(ruotsinkielinen alkuteos Businnan. Söderströms, 2009.)
Riehakas leikkikoira Retkuliina saa uuden kodin Petran luota ja laittaa menollaan koko leikkihuoneen
kuviot uuteen uskoon. Retkuliinan runotarinassa leikitään, riidellään, sovitaan ja juhlitaan.
kenelle? Riimirunotarina naurattaa aivan varmasti päiväkoti-ikäisiä ja pieniä koululaisia. Kauniin kirjan ja
runsaan yksityiskohtaisen kuvituksen äärellä viivähtää mielellään pitkäänkin.

RETKULIINAN KAVERIT
”Rellu et ole, etkä Miina.
Saat siis olla Retkuliina.”
Sitten esittäytyy Kaisa,
Jaska, Nyökky, Muurahaisa.
Koira paiskaa kättä, häntää,
heti kohta kylpyyn säntää.
▪ Retkuliina-kirjan toisella aukeamalla Petra antaa Retkuliinalle nimen, ja saman tien pehmokoiralle
esittäytyy suuri joukko muita leluja. Etsikää aukeamalta runon mainitsemat lelut sekä ne, jotka teksti
jättää mainitsematta. Valitse yksi kuvan leluista ja kirjaa ylös seuraavat leluhenkilötietot:

Nimi:
Ikä:
Erityistuntomerkit:
Asuinpaikka:
Lempileikki:
Kaverit:
Omistaja:
Mistä ja miten tullut omistajansa omaksi:
Salaisia tietoja:
▪ Leluhenkilöllisyyden voit keksiä myös jollekin omalle lelullesi. Piirrä tai ota siitä kuva ja kirjaa ylös yllä
olevat tiedot.

ETSINTÄKUULUTUKSIA
▪ Oletko joskus hukannut tärkeän lelusi? Keskustelkaa, missä ja minkälaisissa tilanteissa leluja on
hävinnyt? Tehkää kadonneista leluista etsintäkuulutuksia. Piirrä etsintäkuulutukseen kuva kadonneesta
lelusta ja kerro siitä ainakin seuraavat tiedot: lelun nimi, omistaja, katoamispaikka, erikoistuntomerkit,
löytöpalkkio, yhteydenotot.
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RIMELIKKEJÄ
Rimelikit ovat runoilija Jukka Itkosen ristimiä pikku runoja tai pieniä kertovia tekstejä.
Fakiiri, ihmemies jostakin Jenkeistä,
irrotti nauloja puistikon penkeistä.
Ja kun häneltä kysyttiin
”Pidätkö nauloista?”
hän vastasi: ”En pääse naulojen pauloista.”
Perinnetietoinen soittaja Kuubasta
päästeli ääniä suuresta tuubasta.
Ja kun hänelle sanottiin
”Soitahan aaria”,
soittaja vastasi: ”En ilman vaaria!”
Jukka Itkonen: Rinkeli ronkeli. Otava, 2001.
▪ Rimelikeissä kerrotaan värikkäistä henkilöistä ja hassutellaan hauskoilla jutuilla. Keksikää rimelikkejä
Retkuliinasta, muista leikkihuoneen tyypeistä sekä omista leluista. Viisisäkeisen rimelikin runokaava on
seuraavanlainen:

1. säe: Joku jostakin paikasta (Esimerkiksi: Lelun nimi ja kotipaikka)
2. säe: Samainen joku tekee jotain (Loppuriimi yhdistyy paikan kanssa.)
3. säe: Ja kun hänelle sanottiin / Ja kun häneltä kysyttiin
4. säe: Repliikki (sanominen tai kysymys)
5. säe: hän vastasi: (Vastaus, jonka loppuriimi yhdistyy edelliseen säkeeseen.)
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