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Ideoita tehtäviksi kirjan lukemisen aikana ja sen jälkeen
Kirjoita kertomuksista ja runoista
•

•

•
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•
•
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•
•
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Kirjoita kirja-arvostelu. Esittele teos ja tekijä. Pohdi, mikä teoksessa oli kiinnostavaa,
millaista kieltä käytettiin, millaisia henkilöitä kirjassa oli. Arvioi kirjan hyviä ja huonoja
puolia. Mieti, kenelle kirjaa voisit suositella.
Kirjoita lukupäiväkirjaan odotuksistasi ennen kuin aloitat lukemisen. Kirjoita ensi
vaikutelmiasi ensimmäisen luvun tai osan kirjan alusta luettuasi. Kun olet lukenut koko
kirjan, kirjoita vielä lukukokemuksestasi. Kerro, mitä ajatuksia, kysymyksiä, muistoja ja
ideoita kirja sinussa herätti.
Kirjoita viesti jollekin kirjan henkilölle. Mieti, mitä kirjoittaisit hänelle. Voit esimerkiksi
auttaa häntä ratkaisemaan jonkin asian kirjassa.
Kirjoita kirje päähenkilön äidille, isälle tai isovanhemmille. Kerro kirjeessä päähenkilön
suunnitelmista ja ajatuksista.
Kirjoita kirjan päähenkilön päiväkirjaa yhdeltä päivältä.
Keksi ja kirjoita, mitä jollekin kirjan henkilöistä kuuluu kymmenen vuoden kuluttua.
Kirjoita luettelo kirjan henkilön tavaroista. Arvuuttele muilta kirjan lukeneilta, kenestä
henkilöstä on kyse.
Tee kuusi kysymystä kirjan tapahtumista. Esitä ne jollekin toiselle, joka on lukenut saman
kirjan.
Kirjoita menneisyys jollekin kirjan henkilölle.
Kirjoita kirjalle uusi loppuratkaisu.
Kirjoita kirje kirjailijalle ja pyydä häntä muuttamaan jokin kirjan kohta. Mieti opettajan
kanssa, voiko kirjeen lähettää oikeasti.
Keksi ja kirjoita haastattelukysymyksiä kirjailijalle. Mieti opettajan kanssa, voisitko esittää
kysymykset kirjailijalle oikeasti.
Keksi ja kirjoita kirjalle jatkoa.
Kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon
Kirjoita ystävällesi kirje, jossa suosittelet lukemaasi kirjaa. Perustele suosituksesi! Älä
kuitenkaan paljasta kirjan juonta!
Kirjoita uutinen jostain kirjan tärkeimmästä tapahtumasta.
Siirrä kirjan tarina nykyaikaan, jos se tapahtuu joskus kauan sitten.
Kirjoita kirjan päähenkilön puolesta sivu ystäväkirjaan.

Kirjoita tietokirjoista
•
•
•

Kerro, mikä asia kirjassa tuntui uudelta ja mielenkiintoiselta. Mitä opit kirjasta?
Kuvaa, miten tiedot on kirjaan järjestetty. Jos kirjassa on hakemisto, miten se auttaa kirjan
käytössä?
Tee viiden kysymyksen mittainen tietokilpailu kirjasta ja esitä kysymykset luokalle tai
kaverillesi.
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Valitse kirjasta jokin luku tai yksityiskohta ja kirjoita sen sisällöstä tarkentavia kysymyksiä
kirjailijalle.
Etsi kirjasta jokin kohta, josta haluat kirjoittaa keksityn vastaväitteen kirjailijalle. Perustele
vastaväite!

Vertaile
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukemaasi kirjaa johonkin elokuvaan, tv-ohjelmaan tai sävelmään. Perustele valintasi.
Lukemaasi kirjaa johonkin eläimeen. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät?
Lukemaasi kirjaa toiseen saman kirjailijan teokseen.
Mitä samaa on kirjan tapahtumissa ja omassa elämässäsi?
Itseäsi kirjan päähenkilöön. Mitä eroja ja samanlaisuuksia teissä on?
Kirjan henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia nykyaikaan. Kirjoita tai piirrä.
Kahden valitsemasi runon sanoja ja aiheita
Tietokirjan sisältöä jonkin oman oppikirjasi sisältöön: mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät?

Suunnittele ja tee
•
•
•
•
•
•
•

Kirjalle uusi etukansi.
Käsinukke tms. jostakin kirjan henkilöstä ja keksi, mitä se sanoisi luokallesi.
Kuvakollaasi kirjan tapahtumista, käytä omia tai leikekuvia.
Ajatuskartta päähenkilöstä
Juonikaavio kirjasta. Merkitse siihen huippukohdat ja tasanteet.
Kirjaan uusi henkilöhahmo. Piirrä kuva hänestä, merkitse kuvaan henkilötiedot. Kerro,
miten hän liittyy kirjan tarinaan. Esittele uusi henkilö luokallesi.
Houkutteleva mainos kirjasta. Käytä sekä tekstiä että kuvia.

Näyttele ja esitä
•
•
•
•
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Kirjasta valitsemasi kohta yksin tai kavereiden kanssa. Anna kohtaukselle nimi.
Näyttele kirjasta parisi kanssa jokin kohtaus pantomiimina. Kerro ennen esitystä katsojille,
mitä sitä ennen on kirjassa tapahtunut.
Eläydy kirjan henkilöksi ja anna luokkatovereittesi haastatella sinua.
Kuvittele, että saisit tehdä kirjasta elokuvan. Valitse paikka, missä elokuvasi kuvattaisiin.
Kerro ja perustele.
Kuvittele, että kirjan päähenkilö tulee luokkatoveriksesi. Esittele hänet muille.

Etsi
•
•

Tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta
kirjasta viisi substantiivia ja tee kustakin kuin-sanan avulla vertaus (esim. aurinko on kuin
tulinen pallo, joka valaisee maan)
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Kirjasta hauska, surullinen ja jännittävä kohta. Lue kohdat luokalle.
Kirjasta kiinnostavin, vaikuttavin ja koskettavin kohta ja perustele valintasi.
Kolme mielenkiintoisinta lausetta. Perustele valintasi.
Kirjan henkilöiden ja paikkojen nimiä.
Kirjasta vaikeita sanoja ja selvitä, mitä ne tarkoittavat. Pidä luokassa tietokilpailu.
Kotoasi neljä kirjaan sopivaa tavaraa ja tuo ne kouluun. Perustele valintasi.
Valitse kirjasta kuusi hauskaa sanaa. Tee sanoista runo, pieni tarina tai uutinen.
Etsi runosta riimiparit. Keksi ja kirjoita lisää riimejä.
Valitse kirjasta kolme runoa. Mieti jokaiselle runolle oma väri, joka kuvaa sen tunnelmaa.
Perustele valintasi.

Kerro ja esittele
•
•
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Ole kirjavinkkarina luokallesi. Herätä mielenkiinto kirjaan jonka luit ja josta kerrot, mutta
älä kerro kirjan loppuratkaisua!
Kerro omin sanoin kirjan paras kohta.
Esittele kirjan henkilöt.
Valitse tietokirjasta kiinnostavin tai hauskin tieto ja kerro siitä luokallesi.
Valitse kirjasta kohta, jossa kerrotaan päähenkilöstä. Lue se luokkakavereillesi.
Kerro teoksen kiinnostavin, vaikuttavin tai koskettavin kohta.
Etsi kirjasta kohtia, joissa kuvataan tapahtumapaikkoja. Lue kohdat muille.
Kerro mielipiteesi jostain kirjan asiasta. Esittele ensin asia, kerro sitten mielipiteesi ja
perustele se.
Kerro, minkä asian tekisit kirjassa toisin.
Valitse runo, josta pidät: Lue se muille. Voit valita taustalle runoon sopivaa musiikkia.

Piirrä
•
•
•
•
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Kuva kirjan päähenkilöstä tai tärkeimmistä henkilöistä.
Kaksi kirjan henkilöä ja puhekupliin, mitä he sanovat toisilleen.
Kirjan henkilön/henkilöiden sukupuu.
Jokin kirjan tapahtumapaikka.
Kuva tietokirjan aiheesta tai aiheista.
Päähenkilön koti ulkoa tai sisältä. Kirjoita kuvateksti.
Kartta kirjan tapahtumapaikoista.
Sarjakuva kirjan tapahtumista tai jostain kohdasta.
Kuva kirjan tärkeimmästä tai parhaasta kohdasta. Perustele valintasi.
Kuvittele, että joku kirjan henkilö on lähdössä matkalle. Piirrä hänen matkatavaransa.
Aikakone, jolla voisit matkustaa kirjan tapahtuma-aikaan.
Runosta sarjakuva.
Kuvita itse valitsemasi runo. Kirjoita myös itse runo työhösi.

