
Loistavan lukudiplomin tehtävät 

1.-2. luokka 

 
 

1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Keksi myös kuvateksti. 

2. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. Kuvatekstit! 

3. Piirrä jokin kirjan tärkeä paikka. Kuvateksti! 

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

5. Etsi ja kirjoita kirjasta 10 kiinnostavaa sanaa.  

6. Leikkaa lehdistä kirjaan sopivia kuvia.  

7. Suunnittele kirjalle uusi kansi.  

8. Kerro kirjasta luokallesi.  

9. Keksi ja kirjoita kolme kysymystä kirjan tapahtumista.  

10. Tuo kolme kirjaan liittyvää esinettä ja kerro, miten ne liittyvät kirjaan.  

11. Piirrä kuva hauskasta tai jännittävästä kirjan kohdasta. Muista kuvatekstit! 

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

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

14. Vertaa, mitä samanlaista kirjassa on kuin sinun elämässäsi.  

15. Valitse runo, josta pidät. Lue se muille tai piirrä siitä kuva. 

  

  



16. Jos saisit olla joku kirjan henkilöistä, kuka olisit? Miksi? Kirjoita siitä. 

17. Piirrä kuva päähenkilön kodista (ulkoa tai sisältä). Lisää kuvateksti! 

18. Suunnittele ja piirrä sarjakuva jostain kirjan tapahtumasta. 

19. Keksi kirjalle jatko-osa, josta kirjoitat esittelyn. 

20. Suunnittele ja tee kirjalle houkutteleva mainos. 

21. Tee päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa päähenkilöä. Alla esimerkki Ellasta 

E tevä 

L apsi 

L uokkansa 

A sialla 

22. Kirjoita WhatsApp-viesti jollekin kirjasta valitsemallesi henkilölle. 

23. Mikä oli kirjan yllättävin kohta tai asia. Kirjoita tai piirrä siitä. Kuvateksti! 

24. Kerro mielipiteesi jostain kirjan asiasta. 

Tietokirjatehtävä  

25. Supertiedonhaku: tutustu kirjaston tietokirjahyllyihin ja valitse sieltä 1 itseäsi kiinnos-

tava kirja. Täytä tehtäväpohjaan kirjan tiedot. Kun olet lukenut kirjan, niin valitse siitä 3 

tietoa, jotka kirjoitat tehtäväpaperillesi. Valitse kolmanneksi tiedoksi sellainen tieto, jonka 

haluaisit kertoa kavereillesi, eli supertieto. Kerro se opettajallesi tai luokallesi.  

  



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Keksi myös kuvateksti. 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. Kuvatekstit!

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Piirrä jokin kirjan tärkeä paikka. Kuvateksti!

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Nimimetsästys: Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä.  

 

 Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Etsi ja kirjoita kirjasta 10 kiinnostavaa sanaa.  

 

 

 

 

1._______________________________________ 

 

2._______________________________________ 

 

3._______________________________________ 

 

4._______________________________________ 

 

5._______________________________________ 

 

6._______________________________________ 

 

7._______________________________________ 

 

8._______________________________________ 

 

9._______________________________________ 

 

10.______________________________________ 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

 

Leikkaa lehdistä kirjaan sopivia kuvia. 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Suunnittele kirjalle uusi kansi.  

 

 

 
Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Keksi ja kirjoita kolme kysymystä kirjan tapahtumista.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Piirrä kuva hauskasta tai jännittävästä kirjan kohdasta. Muista kuvatekstit!

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Vertaa, mitä samanlaista kirjassa on kuin sinun elämässäsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma elämä 

Kirjan maailma 

Yhteistä 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Valitse runo, josta pidät. Lue se muille tai piirrä siitä kuva. 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Jos saisit olla joku kirjan henkilöistä, kuka olisit? Miksi? Kirjoita siitä. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

Piirrä kuva päähenkilön kodista (ulkoa tai sisältä). Lisää kuvateksti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

  

Suunnittele ja piirrä sarjakuva jostain kirjan tapahtumasta. 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

Keksi kirjalle jatko-osa, josta kirjoitat esittelyn. 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

Suunnittele ja tee kirjalle houkutteleva mainos. 

 

 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

Tee päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa päähenkilöä.  

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

 

Kirjoita WhatsApp-viesti jollekin kirjasta valitsemallesi henkilölle. 

 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______ 

 

Nimi: 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

 

Mikä oli kirjan yllättävin kohta tai asia. Kirjoita tai piirrä siitä. Kuvateksti!

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20    

 

Kerro mielipiteesi jostain kirjan asiasta. 

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 1. - 2. lk 
Oma etunimi:         

Hyväksyjä:               /    / 20     

 

Tutustu kirjaston tietokirjahyllyihin ja valitse sieltä 1 itseäsi kiinnostava kirja. Täytä 

paperille kirjan tiedot. Kun olet lukenut kirjan, niin valitse siitä 3 tietoa. Valitse kol-

manneksi tiedoksi sellainen, jonka haluaisit kertoa kavereillesi, eli supertieto.  Jatka 

kirjoittamista tarvittaessa paperin toiselle puolelle. 

 

Kirjan nimi ja luokkanumero: 

 

Kirjan tekijä: 

 

 

1. TIETO 

 

 

 

 

2. TIETO 

 

 

 

 

3. TIETO eli SUPERTIETO, jonka haluat jakaa myös muille 

 

 

 

 

 

 


