
Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi – alakoulun tehtäväideoita elokuu 2016 

Ideoita opettajille – kirjallisuusdiplomin tehtäviä alakouluun 

Diplomia vastaanottava opettaja voi valita suoritustavan haluamallaan tavalla; 

keskustelemalla, teettämällä tehtäviä, kirjaesitelminä tai millä tahansa muulla haluamallaan 

tavalla. Kirjastoreitti-sivuilta www.kirjastoreitti.fi löytyy kaikki Oulun kaupungin 

kirjallisuusdiplomiin liittyvä materiaali. 

Mikäli haluat teettää kirjoihin liittyviä tehtäviä, löydät ideoita tästä listasta:  

Piirustus- ja askartelutehtäviä 

1. Esittele kirjan päähenkilö (se henkilö, josta eniten kerrotaan). Piirrä keskelle hänen 

kuvansa ja ympärille sanoja, jotka kuvaavat millainen hän on. 

2. Piirrä ja väritä kuva kirjan eri henkilöistä tai eläimistä (jos kirjassa mainitaan). 

3. Piirrä ja väritä kuva jostakin kirjan tapahtumasta. 

4. Suosikkihahmosi kirjassa. Piirrä kuva. 

5. Piirrä päähenkilön koti 

6. Piirrä lyhyt sarjakuva kirjan tapahtumista 

7. Piirrä ja väritä se ympäristö tai tapahtumapaikka, josta kirjassa kerrotaan. 

8. Suunnittele ja piirrä kirjalle uusi kansikuva 

9. Suunnittele kirjalle uusi takakansi: houkutteleva teksti ja kuva 

10. Kuvittele mitä päähenkilö syö aamupalaksi ja piirrä se 

11. Piirrä kartta kirjan tapahtumapaikoista 

12. Piirrä jonkin kirjan henkilön sukupuu 

13. Leikkaa lehdistä kirjaan sopivia kuvia ja tee niistä kollaasi 

14. Tee kirjasta houkutteleva mainos. Käytä tekstiä ja kuvia. 

15. Piirrä aikakone, jolla voi matkustaa kirjan tapahtuma-aikaan. 

 

  

http://www.kirjastoreitti.fi/
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Kirjoitustehtäviä: 

16. Esittele kirjan päähenkilö. Millainen hän on, miltä hän näyttää ja mistä hän pitää? 

17. Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä (kuka, ikä, perhe, kaverit, luonne, 

mistä pitää).  

18. Mitkä asiat kirjassa voisivat olla totta ja mitkä satua? 

19. Jatka lausetta: Parasta kirjassa on… 

20. Jatka lausetta: En pitänyt kirjassa… 

21. Jatka lausetta: Ihmettelin kirjassa… 

22. Jatka lausetta: Pelkäsin kirjassa… 

23. Tee lista kirjan henkilöistä ja siitä, miten he tarinaan liittyvät (esim. Emilia – 

päähenkilö, Halonen – marsu, Simo – Emilian paras ystävä, jne.) 

24. Kirjoita millainen kirja sinusta oli eli mitä pidit kirjasta. 

25. Kirjoita lyhyesti mistä kirja kertoo. 

26. Etsi ja kirjoita kirjasta 10 kiinnostavaa sanaa. 

27. Kuka kirjan henkilöistä haluaisit olla ja miksi? 

28. Mitä mieltä olet kirjan nimestä ja kannesta? Sopivatko ne kirjaan? 

29. Nimimetsästys: Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä. 

30. Huumorisanastus: Etsi kirjasta kuusi hauskaa sanaa. Voit kirjoittaa niistä runon tai 

pienen tarinan. 

31. Keksi kirjan päähenkilölle hyvä ystävä ja kirjoita hänestä. 

32. Keksi kirjasta 10 helppoa kysymystä. 

33. Keksi ja kirjoita, miten kirjan tarina voisi jatkua. 

34. Kirjoita uutinen kirjan tärkeimmästä tapahtumasta. 

35. Kirjoita, mikä oli mielestäsi kirjan opetus, tarkoitus ja sanoma. 

36. Keksi kirjan päähenkilölle viikkohoroskooppi 

37. Kirjoita kirje kirjan päähenkilölle 

38. Kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuuluu 10 vuoden kuluttua. 

39. Mitä mieltä olet kirjasta? Kenelle suosittelisit sitä? Kirjoita. 

40. Jos saisit olla jokin kirjan henkilöistä, kuka olisit ja miksi? 

41. Etsi tietoa kirjan kirjoittajasta (kirjasampo.fi). Kirjoita lyhyt esittely kirjailijasta. 

42. Kirjoita kirje tai sähköposti kirjan kirjailijalle. 
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43. Kuvaile sanoin kirjan tärkein tapahtumapaikka. Millaista siellä on? Mitä ääniä siellä 

kuuluu? Miltä siellä tuoksuu? 

44. Olet ennustaja ja tehtävänäsi on ennustaa, mitä tapahtuu kirjan lopun jälkeen? 

Millaista elämää kirjan henkilöhahmot viettävät? 

45. Kirjoita päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa päähenkilöä. Esimerkiksi: 

P ippurisen 

E loisa 

P oikatyttö 

P elleilee 

I loisena 

 

Runotehtäviä: 

46. Valitse runokirjasta runo ja kuvita se piirtämällä 

47. Valitse kirjasta runo ja muokkaa sitä. Kirjoita runon sanat uuteen järjestykseen.  

48. Keksi ja kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon. 

49. Kirjoita runo jostakin kirjan tapahtumasta 

50. Mikä on lempirunosi kirjassa? Miksi pidät runosta? 

51. Tutki runokirjan kuvitusta. Mitä pidät kuvista ja sopivatko ne mielestäsi hyvin 

kirjaan? 

52. Lausu kirjasta runo opettajallesi tai luokallesi. 

53. Etsi kirjasta kolme runoa. Mieti jokaiselle runolle oma väri, joka kuvaa sen 

tunnelmaa. Perustele valintasi. 

 

Toiminnallisia tehtäviä: 

54. Valitse kirjan paras kohta ja lue se muille. 

55. Etsi kirjasta jokin mukava kohta ja kerro siitä muille. 

56. Etsi kirjasta kohta, jossa on jännittävä tunnelma. Lue se opettajalle tai luokallesi. 

57. Vinkkaa kirja luokallesi. Älä missään nimessä paljasta loppuratkaisua! 

58. Esittele luokallesi jotain, mitä olet kirjasta oppinut. 
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59. Paritehtävä: valitkaa toisillenne kirja josta itse pidätte, lukekaa kirjat ja keskustelkaa 

niistä. Millainen kaverin kirjavalinta oli? Piditkö kirjasta? 

60. Keksi ja toteuta oma kirjallisuusdiplomitehtävä. 

 

Sähköisiä tehtäviä: 

61. Tee kirjan tarinasta ja juonesta PowerPoint tai Prezi-esitys 

62. Tee kirjasta sarjakuva (esim. Comic life, Strip designer) 

63. Tee kirjasta myyvä mainos tai elokuvajuliste (Phoster, Typo picture) 

64. Tee kirjan tapahtumista aikajana tai ajatuskartta (Popplet, Simplemind) 

65. Tee kirjasta kirjatraileri (i-Movie) 

66. Tee kirjasta digiruno 

67. Kirjoita kirjablogia kirjallisuusdiplomista. 

68. Kerro kirjasta videolla. 

 

Tietokirjatehtäviä: 

69. Keksi kirjasta kaksi kysymystä ja vastaa niihin myös. 

70. Tee jotain kirjan ohjeen mukaan (nikkaroi, askartele, leivo, meikkaa, kampaa, neulo 

tai virkkaa) 

71. Valitse kirjasta jokin aihe ja piirrä siitä. 

72. Etsi kirjasta kolme sanaa, joita et ymmärtänyt. Selvitä ja kirjoita, mitä ne tarkoittavat. 

73. Mitä aiheita kirjassa käsitellään? Kerro tai kirjoita muutama esimerkki. 

74. Mikä on mielenkiintoisin kohta kirjassa? 

75. Mitkä asiat kirjassa kiinnostivat sinua eniten? 

76. Mitä uutta opit tai sait tietää kirjasta? 

 

Kotona suoritettavia tehtäviä: 

77. Kerro lukemasi kirjan juoni vanhemmillesi. 

78. Lue ääneen pikkusisaruksillesi tai vanhemmillesi. 

 


