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T E H T Ä V Ä P A K E T T I

 



   
 

Hei! 

 

Olet siis jo tehnyt lukudiplomin kuusi ensimmäistä tehtävää ja kaipaat nyt lisää tekemistä? Ihan 

mahtavaa! Tähän pakettiin on kasattu lisää tehtäviä, joista voit valita itsellesi mieluiset. Voit käyttää 

valmiita pohjia tai tehdä tehtävät esimerkiksi vihkoosi.  

 

 

Sisältö  

 

1. Etsintäkuulutus 

Valitse yksi teoksen hahmoista ja täydennä etsintäkuulutus hänen tiedoillaan. Käytä 

mielikuvitustasi, sillä kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä selviä kirjasta!  

 

2. Ystäväni-kirjan sivu 

Valitse yksi teoksen hahmoista ja täydennä Ystäväni-kirjan sivu hänen tiedoillaan. Käytä 

mielikuvitustasi, sillä kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä selviä kirjasta!  

 

3. Horoskooppi (haastava) 

Kirjoita kirjasi henkilölle viikkohoroskooppi. Ota mallia Velhon horoskoopista.  

 

4. Uusien sanojen metsästys 

Törmäsitkö lukiessasi jännittäviin, hauskoihin, omituisiin tai muuten vain mielenkiintoisiin 

sanoihin. Listaa viisi sanaa!  

 

5. Tekstiviestikeskustelu  

Kuvittele, että kaksi kirjan henkilöä lähettää toisilleen tekstiviestejä. Mitä he kirjoittavat 

toisilleen? Muista, että viestit voivat sisältää esimerkiksi hymiöitä.  

 

6. Tapahtumapaikka (haastava) 

Kuvaile teoksen tapahtumapaikkaa. Käytä useita aisteja.  

 

7. Etsitään ystävää! (haastava) 

Kuvittele, että joku kirjan henkilöistä haluaisi saada itselleen uuden ystävän. Millaisen 

ilmoituksen hän tekisi? Ota mallia Muumion ilmoituksesta.  

 

8. Uusi kansikuva 

Piirrä teokselle uusi kansikuva 

 

9. Kysy pois! 

Haastattele yhtä teoksesi hahmoa tai kirjan kirjoittajaa ja keksi kysymyksiin vastaukset.  

 

 

 



   
 

 

10. Lööppiotsikot (haastava)  

Kirjoita lööppiotsikoita kirjan tapahtumista. Ota mallia Satusanomista.  

 

11. Päähenkilön puhelin  

Piirrä päähenkilön puhelimen näyttö. Jos haluat, voit ottaa mallia Harry Potterin 

puhelimesta.   

 

12. Sarjakuva 

Muunna jokin teoksen kohtauksista sarjakuvaksi. Voit tehdä sarjakuvan myös runosta.  

 

Videotehtävät (ei valmista pohjaa)  

 

13. Tee kirjasta lyhyt suositteluvideo. Kerro videolla lyhyesti, 

a. mitä kirjassa tapahtuu (älä kuitenkaan paljasta loppuratkaisua!)  

b. mitä mieltä olit kirjasta 

c. kenelle voisit suositella kirjaa. 

 

14. Tee jostakin teoksen kohtauksesta lyhyt animaatio. Voit hyödyntää ilmaisia animaatio-

ohjelmia, kuten Toontastic-sovellusta. 

 

15. Kuvittele olevasi joku kirjan henkilöistä. Mitä hän haluaisi sanoa kirjan lukijoille? Mitä 

mieltä hän on kirjan tapahtumista? Videoi lyhyt, päiväkirjamuotoinen video.  

 

 

 

 

Lukudiplomin kuvitus, Ninka Reittu





Nimi: ___________________________

Ikä: _____________________________

Asuu: ___________________________

Kuva →

Harrastukset: _________________________________________________________________

Hartain toive: _______________________________________________________

Pahin pelko: _________________________________________________________

PARAS…

ruoka: _________________________________________

väri: __________________________________________

kirja tai elokuva: _________________________________

oppiaine: ______________________________________

ystävä: _________________________________________



_____________________________________

_____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Kirjoita kirjasi henkilölle viikkohoroskooppi!



Etsi lukemastasi kirjasta viisi jännittävää, hauskaa tai 
muuten mielenkiintoista sanaa.





Kun katson ympärilleni, näen ______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ilmassa on erilaisia tuoksuja. Haistan _______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kun suljen silmäni, kuulen ________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Minusta tuntuu siltä, että _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kirja, jonka luin: __________________________

________________________________________

Yritä kuvailla teoksen tapahtumapaikkaa mahdollisimman eloisasti. Kuvittele, että
seisot tapahtumien keskellä. Mitä näet? Millaisia tuoksuja ilmassa on? Käytä kaikkia 
aistejasi!



Hei!

Olen Muumio ja etsin itselleni uutta ystävää.

Olen nyt kahdeksanvuotias ja juuri aloittanut

alakoulun toisen luokan. Tykkään hurjasti kaikista

kauhujutuista, ja varsinkin opettajan

säikytteleminen on lempipuuhaani. Valitettavasti

opettaja ei pidä siitä ihan yhtä paljon kuin minä…

Jos kiinnostuit, laita minulle sähköpostia tai

vaikka tekstiviesti. Olisi kiva tutustua!

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Kirjoita kirjan henkilöstä Etsitään 
ystävää -ilmoitus





Sinulla on elämäsi tilaisuus haastatella kirjan
kirjoittajaa tai jotakin kirjan henkilöistä. Mitä haluat
kysyä? Mitä kuvittelet hänen vastaavan?

Kysymys:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

Vastaus________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kysymys:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

Vastaus________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kysymys:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

Vastaus: _______________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________

Kirja, jonka luin ____________________

__________________________________





__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________







 

   

Muunna jokin teoksen kohtaus stripiksi eli 

kolmen ruudun sarjakuvaksi.  

Kirja, jonka luin: __________________________________________________ 


