
Loistavan lukudiplomin tehtävät 

3.-4. luokka 

Nämä ovat kirjoitus- ja kuvitustehtäviä, joihin löydät valmiit pohjat kysymysten jälkeen. 

Lisäksi vapaavalintaiselle tietokirjalle on oma tehtäväpohjansa.  

 

Päähenkilöön liittyvät tehtävät:  

1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mikä teissä on samaa, mikä erilaista? 

2. Kirjoita viesti valitsemallesi kirjan henkilölle.  

3. Kuvittele, että kirjan päähenkilö tulee luokkakaveriksesi. Esittele hänet muille.  

4. Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.  

5. Leikkaa lehdestä tai piirrä kirjaan uusi henkilö. Kirjoita hänestä henkilötiedot ku-

vaan. Kerro, miten henkilö liittyy kirjan tarinaan.  

6. Tee päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa päähenkilöä.  

Esimerkkinä: 

Pippurisen 

Eloisa 

Poikatyttö 

Pelleilee 

Iloisena 



Tapahtumapaikkoihin liittyvät tehtävät: 

7. Piirrä päähenkilön koti. Voit myös kirjoittaen kuvailla päähenkilön kotia. 

8. Kuvaile sanoin kirjan tärkein tapahtumapaikka. Millaista siellä on? Mitä ääniä 

siellä kuuluu? Miltä siellä tuoksuu?  

9. Etsi kirjasta yksi kohta, jossa kuvaillaan tapahtumapaikkaa. Lue kohta opettajalle tai 

luokallesi.  

10. Listaa kirjan erilaisia tapahtumapaikkoja. Piirrä listan avulla kartta paikoista.  

11. Leikkaa lehdistä kuvia, jotka muistuttavat mielestäsi kirjan tapahtumapaikkoja.  

Sanastoon ja juoneen liittyvät tehtävät: 

12. Huumorisanastus: Etsi kirjasta kuusi hauskaa sanaa.  

13. Etsi kirjasta hauska, surullinen tai jännittävä kohta. Lue kohta luokalle.  

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

15. Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta.  

16. Etsi kirjasta kolme vaikeaa sanaa ja selvitä, mitä ne tarkoittavat.  

17. Etsi viisi substantiivia. Tee yhdestä sanasta kuin-sanan avulla vertaus.  

Esim. Metsä on kuin vihreä arkku, joka kätkee aarteen. 

18. Valitse kirjan juonesta mielestäsi tärkein kohta. Piirrä siitä kuva.  

19. Tee kirjasta kirjakassi. Kerää kassiin 1-5 kirjaan liittyvää tavaraa. Esittele kirja kir-

jakassin avulla.  



Runokirjan tehtäviä: 

20. Kuvita valitsemasi kirjan runo.  

21. Valitse kirjasta runo. Järjestä runon sanat uuteen järjestykseen. Näin saat uuden, 

erilaisen runon.  

22. Poimi valitsemastasi kirjan runosta 5 riimiparia.  

23. Etsi kirjasta yksi runo. Mieti runolle oma väri, joka kuvaa sen tunnelmaa.  

Tietokirjatehtävä: 

24. Supertiedonhaku: tutustu kirjaston tietokirjahyllyihin ja valitse sieltä 1 itseäsi kiin-

nostava kirja. Täytä tehtäväpohjaan kirjan tiedot. Kun olet lukenut kirjan, niin va-

litse siitä 3 tietoa, jotka kirjoitat tehtäväpaperillesi. Valitse kolmanneksi tiedoksi sel-

lainen tieto, jonka haluaisit kertoa kavereillesi, eli supertieto. Kerro se opettajallesi 

tai luokallesi. 

Alleviivatut sanat löytyvät Loistavan lukudiplomipaketin mukana tulleesta termikir-

jastotiedostosta selityksineen. Löydät Termikirjaston myös Internetistä osoitteesta: 

http://www2.edu.fi/kunnari/termikirjasto.php.  

http://www2.edu.fi/kunnari/termikirjasto.php


Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

  

Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mikä teissä on samaa, mikä erilaista? 

 

 

 

 

 

 

 

Samaa 
 

Erilaista 
 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

Kirjoita viesti valitsemallesi kirjan henkilölle.  
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Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Leikkaa lehdestä tai piirrä kirjaan uusi henkilö. Kirjoita hänestä henkilötiedot ku-

vaan. Kerro, miten henkilö liittyy kirjan tarinaan.  
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Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Tee päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa päähenkilöä.  

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Piirrä päähenkilön koti. Voit myös kirjoittaen kuvailla päähenkilön kotia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Kuvaile sanoin kirjan tärkein tapahtumapaikka. Millaista siellä on? Mitä ääniä 

siellä kuuluu? Miltä siellä tuoksuu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

Listaa kirjan erilaisia tapahtumapaikkoja. Piirrä listan avulla kartta paikoista.  
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Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Leikkaa lehdistä kuvia, jotka muistuttavat mielestäsi kirjan tapahtumapaikkoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Huumorisanastus: Etsi kirjasta kuusi hauskaa sanaa.  

 

1.______________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.______________________________________________ 

4.______________________________________________ 

5.______________________________________________ 

6.______________________________________________ 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Tee kirjasta houkutteleva mainos. Käytä sekä tekstiä että kuvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Etsi kirjasta kolme vaikeaa sanaa ja selvitä, mitä ne tarkoittavat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ = 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________ = 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

_____________________________ = 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Etsi viisi substantiivia. Tee yhdestä sanasta kuin-sanan avulla vertaus.  

 

 

 

 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 
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Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Valitse kirjan juonesta mielestäsi tärkein kohta. Piirrä siitä kuva.  

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Kuvita valitsemasi kirjan runo.  
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Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Valitse kirjasta runo. Järjestä runon sanat uuteen järjestykseen. Näin saat uuden, 

erilaisen runon.  
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Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20      

 

Poimi valitsemastasi kirjan runosta 5 riimiparia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. lk 

Oma etunimi:              

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20     

  

Etsi kirjasta yksi runo. Mieti runolle oma väri, joka kuvaa sen tunnelmaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Väritä tämä valitsemallasi värillä 
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Loistava lukudiplomi - tehtävät, 3. - 4. 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 tieto, 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 

 

 

 

 

 

 

 

     


