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Lukudiplomi Kirjasieppari 

TEHTÄVÄPANKKI 

Lukudiplomia varten luetaan yksi lukudiplomistalla oleva kirja kustakin ryhmästä ja kuunnellaan yksi 

äänikirja, jos se kuuluu omaan diplomiin. 

Jos opettajan kanssa on niin sovittu, jokaisesta luetusta kirjasta tehdään yksi tehtävä. Valitse 

erilaisia tehtäviä. 

Kun olet lukenut kirjan ja tehnyt siitä tehtävän, saat opettajaltasi merkinnän. Kun olet saanut 

merkinnän kaikista tehtävistä, olet suorittanut lukudiplomin! 

 

Kuvakirjat, Tavutetut, Helppolukuiset, Klassikot, Sadut, Romaanit, 

Äänikirjat  

Piirrä kuva jostain kirjan henkilöstä, tapahtumasta tai tapahtumapaikasta. 

Kirjoita postikortti tai kirje jollekin kirjan henkilölle. 

Etsi ja kirjoita kirjasta 10 erikoista sanaa. 

Pidä pieni esittelytuokio kirjasta opettajalle tai luokallesi. 

Keksi ja piirrä kirjaan uusi hahmo. Miten hahmosi liittyy kirjan tarinaan? 

Vertaa mitä samanlaista kirjassa on kuin sinun elämässäsi. 
Keksi kirjalle uusi loppuratkaisu. Kerro ja perustele opettajalle ideasi. 
Kirjoita päähenkilön päiväkirjaa yhden päivän ajalta. 
Kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuuluu 5–10 vuoden kuluttua 

Piirrä sarjakuva jossa käytät samoja hahmoja kuin lukemassasi tarinassa oli. 

Kuka tai mikä on suosikkihahmosi - esittele hänet opettajallesi tai luokalle. 

Kerro, mikä on mielestäsi paras / hauskin / jännittävin kohta lukemassasi kirjassa. 

 

Sadut: Millaisia sadun tunnusmerkkejä löydät lukemastasi sadusta? 

Klassikot: Mieti miksi lukemasi kirja on ollut suosittu jo monta vuosikymmentä, klassikko. Kerro 

miksi luulet kirjan säilyttäneen suosionsa. 
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Runot 
Valitse runo, josta pidät. Lue se muille.  
Piirrä runoon liittyvä kuva. 
Etsi runosta loppusointuja. 
Valitse kirjasta jokin runo. Järjestä runon sanat uuteen järjestykseen. Näin saat uuden, erilaisen 

runon.  
Etsi kirjasta kolme runoa. Mieti jokaiselle runolle oma väri, joka kuvaa sen tunnelmaa. Perustele 

valintasi. 
Poimi runosta riimiparit. Keksi ja kirjoita lisää riimejä.  
Valitse kaksi runoa ja vertaile niitä. Pohdi, mitä samanlaista ja mitä erilaista runoissa on. 

 

Tietokirjat 

Mikä oli kirjan mielenkiintoisin kohta tai asia? Kerro siitä opettajallesi tai luokallesi. 

Pidä pieni esittelytuokio kirjasta opettajallesi tai luokallesi. 

Oletko itse nähnyt jonkin näistä eläimistä, eläinten jäljistä tai kasveista luonnossa? Oletko itse 

kokeillut jotain kirjan ohjetta (askartelu-, keitto-, keksintö-, puutarha-kirjat...)? 

- kerro opettajalle tai luokallesi ja mikäli mahdollista: esittele tuotoksesi! 

Miten voisit itse säästää energiaa, suojella luontoa, huolehtia ympäristöstäsi kotona / koulussa? 

Piirrä manga -sarjakuvahahmo. 

Etsi kirjasta vaikeita sanoja ja selvitä mitä ne tarkoittavat. 

 

 


