LUKUDIPLOMITEHTÄVÄT 1.–6.-lk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kun olet lukenut diplomikirjan:
-

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

-

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

-

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

-

Jos opettajasi ei teetä tehtäviä, voit tehdä niitä halutessasi omaksi iloksesi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirjan henkilöhahmoihin liittyvät tehtävät:
1. Piirrä tai kirjoita, mitä jollekin kirjan henkilölle tapahtuu tarinan jälkeen.
2. Kerro jonkun kirjan henkilön luonteesta. Voit kirjoittaa tai tehdä mind-mapin.
3. Piirrä kuva tai pilakuva jostakin kirjan henkilöstä.
4. Mieti ja kirjoita, keneen kirjan henkilöön tahtoisit tutustua ja miksi.
5. Kirjoita tekstiviesti tai kirje jollekin kirjan henkilölle.
6. Mieti, kuka kirjan henkilöistä muistuttaa sinua eniten. Voit piirtää tai kirjoittaa.
7. Tee lista kirjan henkilöistä. Voit myös piirtää.
8. Piirrä tai kuvaile jonkun kirjan henkilön kotia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tapahtumiin ja juoneen liittyvät tehtävät:
9. Piirrä lyhyt sarjakuva jostakin kirjan tapahtumasta.
10. Piirrä kuva jostakin kirjan tapahtumapaikasta.
11. Kirjoita lyhyt uutinen jostakin kirjan tapahtumasta.
12. Kirjoita lyhyesti kuvaus kirjan juonesta.
13. Tee kartta kirjan maailmasta tai tapahtumapaikoista.
14. Etsi kuvia, jotka sopivat mielestäsi kirjan tapahtumiin tai tapahtumapaikkoihin.
15. Valitse juonesta jokin tärkeä tai jännittävä kohta. Piirrä siitä kuva, tai kirjoita,
miksi valitsit kyseisen kohdan.
16. Keksi kirjasta viisi kysymystä ja kirjoita ne vastauksineen.

Tietokirjatehtävät:
17. Tee kirjasta kolme kysymystä ja kirjoita ne vastauksineen.
18. Pidä kirjasta lyhyt tietokilpailu luokallesi.
19. Kerro luokallesi tai kirjoita paperille, mitä olet kirjasta oppinut.
20. Tee jotakin kirjan ohjeen mukaan (piirustus, leipomus, käsityö).
21. Piirrä jokin kirjan aiheeseen liittyvä asia, tapahtuma tai esine.
22. Piirrä tai kirjoita, mikä kirjassa kiinnosti sinua eniten.
23. Etsi kirjasta 5 mielenkiintoista tietoa, ja kirjoita ne.
24. Kerro lyhyesti, millainen kirja oli.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Runokirjatehtävät:
25. Piirrä jostakin runosta kuva tai sarjakuva.
26. Poimi runosta riimiparit ja kirjoita ne paperille. Voit myös keksiä uusia riimejä.
27. Etsi runoista mielestäsi hauskimmat sanat ja kirjoita ne.
28. Kerro, mikä oli lempirunosi kirjassa ja miksi.
29. Valitse jokin runo, ja tee siitä uusi runo kirjoittamalla sen sanat uuteen järjestykseen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muut tehtävät:
30. Etsi kirjasta mielestäsi erikoisia tai hauskoja sanoja ja kirjoita ne.
31. Suunnittele kirjalle uusi kansi.
32. Vinkkaa kirja luokkakavereillesi.
33. Kirjoita tai piirrä, mitä tavaroita kirjassa mainitaan.
34. Suunnittele ja tee kirjasta mainos.
35. Etsi ja kirjoita tietoja kirjailijasta. Merkitse käyttämäsi lähteet.
36. Etsi kirjasta jokin kohta, jonka luet ääneen luokallesi.
37. Tee lista kirjassa esiintyvistä tavaroista, paikoista tai vaikkapa ruoista.
38. Suunnittele ja laadi kirjasta lyhyt sanaristikko.
39. Etsi kirjasta 5-7 lausetta, joista pidät.
40. Jokin muu, opettajan kanssa sovittu tehtävä.

