
Loistavan lukudiplomin tehtävät 

5.-6. luokka 
Nämä ovat kirjoitus- ja kuvitustehtäviä, joihin löydät valmiit pohjat kysymysten jälkeen: 

piirustustehtävän pohja-arkki, kirjoitustehtävän pohja-arkki ja tehtäväpohja vapaavalin-

taiselle tietokirjalle. 

1. Kirjoita uutinen kirjan tärkeimmästä tapahtumasta. 

2. Etsi kolme lehtikuvaa, jotka kuvaavat kirjan tapahtumapaikkoja.  

3. Piirrä asioita, joita päähenkilö pakkaisi mukaan matkustaessaan johonkin. 

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

5. Etsi tietoa kirjan kirjailijasta. Kerro hänestä muille. 

6. Valitse kirjasta henkilö tai esine. Kirjoita, millaisia unelmia ja pelkoja sillä on. 

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

8. Etsi kirjan hauskin kohta. Lue se luokallesi. 

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

kea mallipätkän. Älä paljasta loppuratkaisua. 

10. Etsi ja kirjoita kirjasta humoristisia sanoja tai lauseita.  

11. Valitse joku kirjan 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. Etsi kirjasta kolme sanaa, joiden merkitystä et tiennyt. Etsi ja kirjoita niille selitykset.  

15. Vertaile kirjan henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia omaan elämääsi.  

16. Tee kirjasta juonikartta. 

17. Ideoi ja kirjoita kirjalle jatko.  

18. Keksi kirjalle uusi loppuratkaisu.  

 



19. Etsi kirjasta jännittävä kohta. Lue kohta muille. 

20. Etsi ja kirjoita kirjastasi fantasiakirjallisuuden tunnuspiirteitä. 

21. Piirrä kirjan tärkein ”henkilö” (henkilögalleria). 

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

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

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

25. Piirrä kirjalle uusi kansi tai keksi uusi takakansiteksti. 

26. Keksi ja kirjoita haastattelukysymyksiä kirjan kirjailijalle. 

27. Kirjoita kirjan päähenkilölle ostoslista.  

Runo- ja satukirjoihin liittyvät kysymykset: 

28. Kirjoita vähintään yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon. 

29. Valitse runo ja siihen sopiva musiikki. Lue runo, soita kappale ja perustele valintasi 

luokalle. 

30. Piirrä kuva, jossa värit kuvaavat runon tunnelmaa. 

31. Piirrä runosta sarjakuva. 

32. Valitse satu ja etsi siitä sadun tunnusmerkkejä. 

Tietokirjatehtävä  

33. 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. Valitse kolmanneksi tiedoksi sellainen tieto, jonka haluaisit kertoa 

kavereillesi, eli supertieto. Kerro se opettajallesi tai luokallesi.  

Alleviivatut sanat löytyvät mukana tulleesta termikirjastotiedostosta selityksineen. Löydät 

termikirjaston myös osoitteesta: http://www2.edu.fi/kunnari/termikirjasto.php  

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

Kirjailija:         

Kirjan nimi:        

Hyväksyjä:               /    / 20           
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Loistava lukudiplomi - tehtävät, 5. - 6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

   


