LUKUDIPLOMITEHTÄVÄT 7.–9.-lk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kun olet lukenut diplomikirjan:
-

Valitse listalta yksi tehtävä ja tee se. Saman tehtävän voi tehdä korkeintaan kerran
vuodessa, eli joka vuosi teet yhteensä seitsemän erilaista tehtävää.

-

Kirjoita tehtävään tehtävän numero. Kun olet saanut tehtävän valmiiksi, sovi diplomin
suorittamista valvovan opettajan kanssa sen tarkistamisesta. Opettaja kuittaa suorituksen
diplomivihkoosi.

-

Voitte sopia opettajan kanssa myös jostakin muusta suoritustavasta, jota ei tehtävälistassa
ole mainittu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirjan henkilöhahmoihin liittyvät tehtävät:
1. Esittele kirjan henkilöt. Kirjoita, piirrä tai tee mind-map.
2. Keksi kirjaan uusi henkilö tai hahmo. Piirrä ja kerro, millainen tämä on
ja miten tämä liittyy tarinaan.
3. Laadi etsintäkuulutus jostakin kirjan roistosta tai pahiksesta.
4. Piirrä joku kirjan henkilö ja kerro hänestä lyhyesti.
5. Piirrä pilakuva jostakin kirjan henkilöstä.
6. Etsi tietoa jonkun kirjan henkilön harrastuksesta.
7. Laadi jollekin kirjan hahmolle profiili johonkin some-palveluun.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tapahtumiin ja juoneen liittyvät tehtävät:
8. Piirrä kartta kirjan maailmasta tai tapahtumapaikoista.
9. Kirjoita joko uutinen tai lööppi jostakin kirjan tapahtumasta.
10. Tee jostakin tapahtumasta lyhyt sarjakuva.
11. Mieti, miten kirjan tapahtumat voisivat jatkua. Piirrä tai kirjoita.
12. Sijoita jokin kirjan tapahtuma ihan uuteen paikkaan (esim. avaruuteen).
Kirjoita tapahtuma uusiksi.
13. Selosta lyhyesti kirjan juoni.
14. Etsi kirjasta jokin jännittävä, nolo tai hauska tapahtuma. Piirrä tai kerro siitä.

Tietokirjatehtävät:
15. Pidä kirjasta lyhyt tietokilpailu (esim. Kahoot!) luokallesi.
16. Tee jotakin kirjan ohjeen mukaan (piirustus, leipomus, käsityö).
17. Piirrä jokin kirjan aiheeseen liittyvä asia, tapahtuma tai esine.
18. Laadi kirjan sisällöstä esite tai juliste.
19. Etsi kirjasta mielestäsi 7 kiinnostavaa tietoa, ja kirjoita ne.
20. Etsi lisätietoa jostakin kirjan aiheesta. Merkitse lähteet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Runo- ja novellikirjatehtävät:
21. Kuvita jokin lukemasi runo tai piirrä siitä sarjakuva.
22. Kerro jostakin kirjan novellista tai piirrä siitä kuva.
23. Kirjoita valitsemaasi runoon ylimääräinen säkeistö.
24. Kerro runojen tai novellien aihepiiristä.
25. Piirrä sarjakuva jostakin novellista.
26. Tiivistä jonkin novellin sisältö lyhyeksi tekstiviestiksi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muut tehtävät:
27. Suunnittele ja toteuta kirjatraileri tai kirjavinkki vaikkapa YouTubeen.
28. Etsi kirjailijasta tietoa ja tee hänestä esittely. Merkitse käyttämäsi lähteet.
29. Etsi netistä lukemasi kirjan arvostelu ja kerro, oletko samaa vai eri mieltä kirjasta ja miksi.
30. Kerro, kenelle suosittelisit kirjaa ja miksi.
31. Suunnittele ja laadi kirjasta mainos, joko juliste tai video.
32. Kirjoita kirjalle uusi takakansiteksti.
33. Jokin muu opettajan kanssa sovittu tehtävä.

