
Kirjallisuusdiplomi 

 

Tehtävien suoritus 

 

Voit tehdä tehtävän esim. seuraavilla tavoilla: 

 kirjallisuusdiplomivihkoon 

 piirroksena luokan/koulun seinälle vaikkapa yhteiseen kirjadiplomitauluun tms. 

 videoimalla kirjaesittelyn 

 näyttelemällä kohtauksen kirjasta 

 piirtämällä sarjakuva tietokoneella tai käsin 

 muovailuvahalla muilla askartelumateriaaleilla 

 laulamalla, runoilemalla, räppäämällä, digirunoillen 

 äänittämällä hauska kohta kirjasta 

 tekemällä lukupiiri, jossa luette saman kirjan ja teette tehtävän yhdessä 

 valmistamalla kirjan lukemiseen huokutteleva traileri IMoviella 

 keksimällä tehtävän suoritustapa itse ja hyväksyttämällä se opettajallasi 

 käyttämällä erilaisia mobiililaitteiden sovelluksia ym. (IMovie, SockPuppets, 

Minecraft, Morfo, BookCreator, Classroom…) 

 

 

 

 

Valitse seuraavista kolmesta yksi/lukuvuosi 

 

-Tehtävä kotiväelle: Lue lapsellesi kirja. Varatkaa rauhallinen aika lukemiseen sekä 

mukava paikka, jossa lukea. 

 

-Tehtävä oppilaalle: Lue kirja ääneen. Voit lukea kotiväellesi tai vaikkapa 

lemmikillesi. 

 

-Kuuntele äänikirja. 

 
 
 



Valitse kirjadiplomitehtäväsi näistä. Merkitse tehtävän numero vihkoosi.  

 

Piirrä ja kirjoita  

 

1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä/sivuhenkilöstä/eläimestä. Kirjoita kuvasta vähintään yksi 

asia/tee ajatuskartta.  

2. Kirjoita postikortti/kirje/sähköposti jollekin kirjan henkilölle.  

3. Piirrä jokin kirjan tärkeä tapahtumapaikka. Kirjoita kuvasta vähintään yksi asia /piirrä kartta 

/tee ajatuskartta /kirjoita lyhyesti, mitä paikassa tapahtui/kuvaile millaista paikassa on. 

4. Piirrä kuva hauskasta tai jännittävästä kirjan kohdasta. Kirjoita kuvasta vähintään yksi asia.  

5. Tee kirjasta kirja-arvostelu. 

6. Piirrä sarjakuva jostakin kirjan tapahtumasta, tietokirjan tapahtumasta tai ohjeesta. 

7. Valitse kirjan juonesta tärkein kohta. Piirrä siitä kuva. Perustele valintasi.  

8. Suunnittele kirjalle uusi etukansi ja/tai takakansi.  

9. Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä tai muovaile se, kirjoita esineestä ja kerro toisille mihin tai 

kehen se liittyy ja millä tavalla.  

10. Piirrä kirjan henkilöiden sukupuu tai matkareitti.  

11. Tee kirjasta houkutteleva mainos. Käytä sekä tekstiä että kuvia.  

 

 

 

Runoihin ja satuihin liittyvät tehtävät:  

 

12. Valitse runo, josta pidät ja harjoittele lausumaan se ääneen. Esitä luokallesi/opettajallesi. 

13. Kuvita valitsemasi runo. Tee kuva tai sarjakuva. Kirjoita runo tai osa siitä työhön. 

14. Keksi ja kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.  

15. Valitse runo ja muokkaa sitä. Kirjoita runon sanat uuteen järjestykseen.  

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

Perustele valintasi.  

17. Kirjoita runosta riimiparit. Keksi lisää riimejä.  

18. Kirjoita kirjaan liittyviä lauseita/runoja päähenkilön nimen alkukirjaimista. 

19. Valitse lukemastasi runokirjasta kaksi runoa. Vertaa niitä toisiinsa: Mitä 

samanlaista/erilaista niissä on? Tarkastele esim. sanastoa, aihetta, rytmiä ja tunnelmaa.  

20. Valitse satu. Etsi ja kirjoita sadun tunnusmerkkejä. 

21. Valitse satu. Ideoi ja kirjoita siitä versio, joka tapahtuu nykyajassa. 

 

 

 



Esittele luokalle, houkuttele lukemaan 

 

22. Tuo luokkaan viisi kirjaan liittyvää esinettä ja kerro, miten ne liittyvät kirjaan. 

23. Valitse mielestäsi kirjan paras kohta. Lue se muille. 

24. Valitse kirjasta kohta, jossa kerrotaan päähenkilöstä. Lue se muille. 

25. Keksi ja kirjoita kirjaan uusi loppuratkaisu. Lue se luokalle. 

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

27. 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!  

28. Valitse kirjasta kohta, jonka voisit näytellä. Esitä yksin tai kavereitten kanssa.  

29. Kuvittele, että saat tehdä kirjasta elokuvan, joka kuvataan Savonlinnassa. Missä paikoissa 

kuvaisit sen? Kerro ja perustele luokalle. Piirrä yksi tai useampi kohtaus. 

 

Kirjan henkilöihin liittyvät tehtävät:  

 

30. Kirjoita kuka kirjan henkilö haluaisit olla ja miksi. 

31. Kirjoita päiväkirjaa tai kalenteria päähenkilön puolesta yhdeltä tai useammalta päivältä.  

32. Kirjoita jonkun kirjan henkilön puolesta ystäväkirjan sivu.  

33. Kuvittele, että kirjan henkilö tulisi luokkatoveriksesi. Olet ainoa, joka tuntee hänet. Miten 

esittelisit hänet muille?  

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

pitää).  

35. Vertaile itseäsi ja päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista, mistä haaveilette, 

miten ratkaisette ongelmatilanteita jne.  

36. Eläydy kirjan henkilöksi. Anna luokkatoveriesi haastatella sinua. Voitte kumpikin kirjoittaa 

sanottavanne paperille etukäteen.  

37. Kirjoita kirje jollekin kirjan henkilölle. Kirjoita kirje/sähköpostiviesti 

päähenkilölle/päähenkilön äidille/isälle/isovanhemmille. Kerro siinä päähenkilön ajatuksista 

ja suunnitelmista.  

38. Kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuuluu 5 – 10 vuoden kuluttua. 

39. Laadi jollekin kirjan henkilölle kirjeenvaihtoilmoitus.  

40. Kirjoita uni, jonka päähenkilö näkee jonkin kirjan tapahtuman yhteydessä. 

41. Valitse kirjasta henkilö, jota haluat rohkaista. Kirjoita hänelle kannustava viesti.  

42. Päähenkilö pitää puheen, jossa hän kertoo elämästään, tunteistaan ja kokemuksistaan. 

Kirjoita puhe. 

 



Kirjailijaan liittyvät tehtävät:  

 

43. Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta. Tee hänestä esitelmä joko sähköisesti tai 

kirjoittamalla tehtäväpaperiin 

44. Tee kirjailijalle haastattelukysymyksiä.  

45. Mitkä asiat tekisit kirjassa toisin? Kirjoita kirjailijalle kirje ja pyydä häntä muuttamaan jokin 

kirjan kohta. 

 

Tietokirjoihin liittyvät tehtävät:  

 

46. Valitse kirjasta mielenkiintoisin kohta ja kerro tai kirjoita siitä. 

47. Mitkä kolme asiaa opit tietokirjasta? 

48. Etsi kirjasta 3-5 sanaa, joita et ymmärtänyt. Selvitä ja kirjoita, mitä ne tarkoittavat.  

49. Kerro tai kirjoita, missä tilanteessa voisit tarvita kirjasta oppimiasi asioita. 

 

 

Kirjan tapahtumiin ja sisältöön liittyvät tehtävät:  

 

50. Keksi ja kirjoita, mitä kirjan loppuratkaisun jälkeen voisi tapahtua. 

51. Tee pantomiimi parisi kanssa jostakin kirjan tapahtumasta. Ennen kuin esitätte 

pantomiimin, kertokaa lyhyesti, mitä sitä ennen on tapahtunut.  

52. Etsi kirjasta hauskoja sanoja. Kirjoita sanoista runo, pieni tarina tai uutinen.  

53. Kirjoita mielipiteesi jostain kirjan asiasta. Esittele ensin asia, kerro sitten mielipiteesi ja 

perustele se.  

54. Esittele teoksen kiinnostavin, vaikuttavin tai koskettavin kohta ja perustele valintasi. 

55. Tee juonikaavio kirjasta. Merkitse siihen huippukohdat ja tasanteet.  

56. Kirjoita uutinen kirjan tärkeimmästä tapahtumasta. Keksi houkutteleva otsikko.  

57. Kirjoita kirja-arvostelu/kirjaesitelmä/kirjaselostus 

58. Keksi ja kirjoita kysymyksiä kirjan tapahtumista. Kirjoita myös vastaukset.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


