NATTI eli 3.- 4. luokan kirjallisuusdiplomi
Diplomikirjat on jaettu viiteen eri ryhmään :
 lasten- ja nuortenkirjat
 satukirjat
 sarjat
 kuvakirjat
 runokirjat
Kirjallisuusdiplomin suoritat lukemalla vähintään kuusi kirjaa.
Valitse ja lue:
 kaksi lasten- ja nuortenkirjaa
 kaksi sarjakirjaa
 kaksi kirjaa valintasi mukaan muista ryhmistä
Tee jokaiseen kirjaan liittyen vähintään yksi tehtävä opettajan ohjeitten mukaan.
Laita kuhunkin tehtävään selkeästi näkyville kirjailijan ja kirjan nimi oman nimesi lisäksi.
Palauta tehtäväsi opettajalle hänen antamansa aikataulun mukaan.

Kirjan tapahtumiin ja sisältöön liittyvät tehtävät:
1. Keksi ja kirjoita kirjaan uusi loppuratkaisu.
2. Etsi kirjasta hauskoja sanoja. Kirjoita sanoista runo, pieni tarina tai uutinen.
3. Keksi ja kirjoita kysymyksiä kirjan tapahtumista. Kirjoita myös vastaukset.
4. Tee juonikaavio kirjan tapahtumista.
5. Nimimetsästys: Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä.
6. Kirjoita uutinen kirjan tärkeimmästä tapahtumasta. Keksi houkutteleva
otsikko.
7. Kirjoita kauniilla käsialalla kirje (kuvitellulle) ystävällesi, jossa suosittelet
hänelle lukemaasi kirjaa. Perustele hyvin, miksi hänen kannattaisi lukea
kyseinen kirja. Kerro kirjeessäsi joitakin valittuja asioita henkilöistä ja
tapahtumista, mutta älä paljasta koko juonta. Houkuttele lukemaan!

8. Laadi lukemastasi kirjasta kirjaselostus. Kerro päähenkilöstä, muista
henkilöistä ja tapahtumista tärkeimmät asiat.
9. Valitse kirjasta kohta, jonka voisit näytellä. Esitä yksin tai kavereitten kanssa.
10. Kuvittele, että saat tehdä kirjasta elokuvan, joka kuvataan Savonlinnassa.
Missä paikoissa kuvaisit sen? Kerro ja perustele.
Kirjan henkilöihin liittyvät tehtävät:
11. Kirjoita kuka kirjan henkilö haluaisit olla ja miksi.
12. Kirjoita päiväkirjaa tai kalenteria päähenkilön puolesta yhdeltä tai
useammalta päivältä.
13. Kirjoita jonkun kirjan henkilön puolesta ystäväkirjan sivu.
14. Kuvittele, että kirjan henkilö tulisi luokkatoveriksesi. Olet ainoa, joka tuntee
hänet. Miten esittelisit hänet muille?
15. Tee päähenkilön nimestä häntä kuvaava nimiruno. (esim. PEPPI: pippurisen
eläväinen poikatyttö pelleilee itselleen.)
16. Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä (kuka, ikä, perhe, kaverit,
luonne, mistä pitää).
17. Vertaile itseäsi ja päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista, mistä
haaveilette jne.
18. Kirjoita jollekin kirjan henkilölle kirje tai sähköpostiviesti.
19. Piirrä jonkin kirjan henkilön sukupuu tai matkareitti.

Kirjailijaan liittyvät tehtävät:

20. Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta.
21. Tee kirjailijalle haastattelukysymyksiä.
22. Mitkä asiat tekisit kirjassa toisin? Kirjoita kirjailijalle kirje ja pyydä häntä
muuttamaan jokin kirjan kohta.
Kuvalliset tehtävät:
23. Piirrä sarjakuva jostakin kirjan tapahtumasta.
24. Valitse kirjan juonesta tärkein kohta. Piirrä siitä kuva. Perustele valintasi.
25. Mikä on teoksen tärkein tapahtumapaikka? Millaista siellä on? Miten se on
valaistu, miltä siellä tuoksuu, mitä ääniä siellä kuuluu? Kuvaile se luokallesi.
Voit myös maalata kuvan tapahtumapaikasta.
26. Suunnittele kirjalle uusi etukansi.
27. Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä tai muovaile se, kirjoita esineestä ja kerro
toisille mihin tai kehen se liittyy ja millä tavalla.
Runoihin ja satuihin liittyvät tehtävät:
28. Kuvita valitsemasi runo.
29. Keksi ja kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.
30. Valitse runo ja muokkaa sitä. Kirjoita runon sanat uuteen järjestykseen. Näin
saat uuden erilaisen runon.
31. Etsi kirjasta kolme runoa. Mieti jokaiselle runolle oma väri, joka kuvaa sen
tunnelmaa. Perustele valintasi.
32. Valitse satu. Etsi ja kirjoita sadun tunnusmerkkejä.

Tietokirjoihin liittyvät tehtävät:
33. Valitse kirjasta mielenkiintoisin kohta ja kerro tai kirjoita siitä.
34. Mitkä kolme asiaa opit tietokirjasta?
35. Etsi kirjasta 3-5 sanaa, joita et ymmärtänyt. Selvitä ja kirjoita, mitä ne tarkoittavat.
36. Suunnittele kirjalle uusi etukansi.
37. Kerro tai kirjoita, missä tilanteessa voisit tarvita kirjasta oppimiasi asioita.

