
Henkilöihin liittyvät tehtävät: 
1. Esittele kirjan päähenkilö (se henkilö, josta eniten 
kerrotaan) luokallesi tai kaverillesi. 
2. Piirrä päähenkilön kuva ja kirjoita sen ympärille 
sanoja, jotka kuvaavat millainen hän on. 
3. Kirjoita kirje tai sähköposti kirjan päähenkilölle. 
4. Kirjoita päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa 
häntä.  Esim. 
P ippurisen 
E loisa 
P oikatyttö 
P elleilee 
I loisena 
5. Tee lista kirjan henkilöistä tai elämistä. 
 
Tapahtumapaikkaan liittyvät tehtävät: 
1. Piirrä ja väritä ympäristö tai jokin tapahtumapaikka, 
josta kirjassa kerrotaan. 
2. Piirrä aikakone, jolla voi matkustaa kirjan tapahtuma- 
aikaan. 
 
Tapahtumiin ja juoneen liittyvät tehtävät: 
1. Valitse mielestäsi kirjan paras kohta ja lue se muille. 
2. Mitkä asiat kirjassa voisivat olla totta ja mitkä tarua? 
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Minä ja kirja: 
1. Millainen kirja sinusta oli eli mitä pidit kirjasta?  
2. Kuka kirjan henkilöistä haluaisit olla ja miksi? 
3. Mitä mieltä olet kirjan kannesta ja nimestä?
Sopivatko ne kirjaan? 
 
Kirjaan liittyvät tehtävät: 
1. Etsi ja kirjoita kirjasta mielestäsi kymmenen
kiinnostavaa sanaa. 
2. Suunnittele kirjalle uusi takakansi: houkutteleva
teksti ja kuva. 
3. Huumorisanastus: Etsi kirjasta kuusi hauskaa sanaa.
Voit kirjoittaa niistä runon tai pienen tarinan. 
4. Vinkkaa kirja luokallesi. Älä paljasta loppuratkaisua! 
5. Paritehtävä: Valitkaa toisillenne kirja, josta itse
pidätte, lukekaa kirjat ja keskustelkaa niistä. Millainen
on parisi valitsema kirja? Piditkö siitä? 
 
Sähköiset tehtävät: 
1. Tee kirjasta digiruno. 
2. Kerro kirjasta videolla. 
 
Tietokirjatehtävät: 
1. Tee jotain kirjan ohjeen mukaan (askartele, leivo,
pelaa, kampaa, neulo jne.). 
2. Valitse kirjasta jokin aihe ja piirrä siitä. 
3. Mikä on mielenkiintoisin kohta kirjassa? Kerro
kaverille tai luokalle. 
4. Esittele luokalle jotain, mitä olet oppinut kirjasta. 
 
Runotehtävät: 
1. Valitse runokirjasta yksi runo ja kuvita se
piirtämällä. 
2. Valitse kirjasta yksi runo ja muokkaa sitä. Kirjoita
sanat esim. uuteen järjestykseen. 
3. Mikä on lempirunosi kirjassa ja miksi? 
4. Lausu kirjasta runo kaverillesi tai luokallesi. 
5. Etsi kirjasta kolme runoa. Mieti jokaiselle runolle
väri, joka kuvaa tunnelmaa. Perustele valintasi. 
 
 


