
Loistavan lukudiplomin tehtävät 

5. – 6. luokka 

 

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

Tehtävä 1 on piirustustehtävän pohja-arkki ja tehtävä 2 on kirjoitustehtävän pohja-arkki. 

Lisäksi on 3. tehtäväpohja, joka on tarkoitettu vapaavalintaiselle tietokirjalle. 

1. Kirjoita uutinen kirjan tärkeimmästä tapahtumasta. 

2. Etsi viisi lehtikuvaa tai postikorttia, jotka kuvaavat kirjan tapahtumapaikkoja. Esittele ja pe-

rustele valintasi. 

3. Piirrä esineitä tai asioita, joita päähenkilö pakkaisi matka-arkkuunsa matkustaessaan jo-

honkin. 

4. Kirjoita päähenkilölle viesti, joka auttaa häntä selviämään jostain kirjan seikkailusta. 

5. Etsi tietoa kirjan kirjailijasta. Kerro kirjasta ja kirjailijasta muille. 

6. Valitse kirjasta kolme henkilöä tai esinettä. Keksi ja kirjoita, millaisia unelmia ja pelkoja niillä 

on. 

7. Valitse mielestäsi kirjan hauskin kohta. Piirrä siitä kolmen kuvan sarjakuva. 

8. Etsi kolme kirjan hauskinta kohtaa. Lue ne luokallesi.  

9. Kerro luokalle kirjasta siten, että saisit muutkin houkuteltua lukemaan sen. Voit lukea malli-

pätkän. Älä paljasta loppuratkaisua. 

10. Etsi ja kirjoita kirjasta humoristisia sanoja tai lauseita. 

11. Valitse joku kirjan eläin tai sivuhenkilö. Keksi ja kirjoita, millainen on sen menneisyys. 

12. Kuvittele olevasi joku kirjan hahmoista. Kirjoita päivästäsi ja ajatuksistasi. 

13. Keksi ja piirrä kirjaan uusi hahmo. Miten hahmosi liittyy kirjan tarinaan? 

14. Laadi valitsemallesi kirjan henkilölle tai eläimelle kirjeenvaihtoilmoitus. 

15. Etsi kirjasta sanoja tai sanontoja, joiden merkitystä et heti tiennyt. Kirjoita niistä ”sanakirja”, 

jossa kirjoitat sanoille selitykset. 

16. Lukiessasi kirjaa tee muistiinpanoja, mitä ajatuksia, kysymyksiä, muistoja ja ideoita kirja si-

nussa herättää. Näytä muistiinpanot opettajalle. 

17. Vertaile kirjan henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia omaan elämääsi. Kirjoita tai piirrä. 

18. Tee kirjasta juonikartta. 

19. Ideoi ja kirjoita kirjalle jatko. 

20. Keksi kirjalle uusi loppuratkaisu. Kerro ja perustele opettajalle ideasi.  

21. Etsi kirjasta kohtia, joissa kirjailija on saanut aikaan jännittävän tunnelman. Lue kohtia muil-

le. 



 

22. Piirrä kartta kirjan fantasiamaailmasta. Jollei kirjasi ole fantasiakirjallisuutta, mieti millainen 

fantasiamaailma kirjaan sopisi. 

23. Etsi ja kirjoita kirjastasi fantasiakirjallisuuden tunnuspiirteitä. 

24. Piirrä kirjan tärkeimmät ”henkilöt” (henkilögalleria). 

25. Tee kirjan ”henkilöistä” varjokuvia. Esittele ne luokalle.  

26. Tee kirjalle fantasiamaailman kalenteri. Keksi, millaiset viikonpäivät, kuukaudet ja juhlapäi-

vät kalenterissa on. 

27. Kirjoita päähenkilön päiväkirjaa. 

28. Eläydy kirjan henkilöksi ja vastaa roolissasi, kun muu luokka haastattelee. 

29. Piirrä pienet kuvat kirjan tärkeimmistä henkilöistä. Kuvaa henkilöiden välisiä suhteita nuolin, 

sanoin ja merkein. 

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

31. Kirjoita jonkun kirjan henkilön puolesta sivu ystäväkirjaan. 

32. Vastaa luokan edessä kysymyksiin, joita muut sinulle kirjasta esittävät. 

33. Piirrä kirjalle uusi kansi ja keksi uusi takakansiteksti. 

34. Keksi ja kirjoita haastattelukysymyksiä kirjan kirjailijalle. 

35. Kirjoita kirjan päähenkilölle ostoslista. Perustele valitsemasi ostokset. 

36. Tietokirjatehtävä – Supertiedonhaku: tutustu kirjaston tietokirjahyllyihin ja valitse sieltä 1 

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

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

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

Runo- ja satukirjoihin liittyvät kysymykset: 

37. Kirjoita vähintään yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon. 

38. Valitse runo ja etsi siihen sopiva musiikki. Lue runo, soita musiikkinäyte ja perustele valin-

tasi luokalle. 

39. Valitse runo ja kolme väriä. Tee kuva, jossa runo ja värit kuvaavat runon tunnelmaa.  

40. Piirrä runosta sarjakuva. 

41. Valitse satu ja etsi siitä sadun tunnusmerkkejä. 

42. Valitse satu. Ideoi siitä versio, joka tapahtuu nykyajassa. Kerro moderni tarinasi muille. 

Alleviivatut sanat löytyvät mukana tulleesta termikirjastotiedostosta se-
lityksineen. Löydät termikirjaston myös osoitteesta: 

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

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


Loistava lukudiplomi - tehtävät, 5. - 6. lk 
Tehtävä 1, piirrospohja 

Oma nimi:              

Kirjakori:        

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Opetushallitus 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 5. - 6. lk 
Tehtävä 2, kirjoituspohja 

Oma nimi:              

Kirjakori:        

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Opetushallitus 



Loistava lukudiplomi - tehtävät, 5. - 6. lk 
Tietokirjatehtävä       

Oma nimi:         

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 kolmanneksi tiedoksi 

sellainen tieto, jonka haluaisit kertoa kavereillesi, eli supertieto.  Jatka kirjoittamista tarvit-

taessa paperin toiselle puolelle. 

 

Kirjan nimi ja luokkanumero: 

 

Kirjan tekijä: 

 

 

1. TIETO 

 

 

 

2. TIETO 

 

 

 

3. TIETO eli SUPERTIETO, jonka haluat jakaa myös muille 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


