esimerkkejä yläkoulujen lukudiplomin suoritusvaihtoehdoista
Lukupäiväkirja
Lukupäiväkirjaan ei kirjoiteta pelkästään perustietoja kirjasta, vaan myös
ajatuksia, joita kirja herättää lukemisen aikana ja sen jälkeen.
Lukupäiväkirjaan merkitään päivämäärä aina, kun sitä kirjoitetaan.
1. Kirjoita lukupäiväkirjan otsikkoon perustiedot kirjasta.
2. Kerro aluksi, miksi valitsit tämän kirjan ja mitä odotat siltä.
3. Kirjoita seuraavan kerran, kun olet lukenut esimerkiksi ensimmäisen luvun.
Kerro, miltä aloitus vaikuttaa. Houkutteleeko kirja lukemaan lisää?
4. Kuvaile jossain sopivassa kohdassa kirjan miljöötä. Kerro, millainen kertoja
kirjassa on. Kerro, jos kirjan tyylissä on jotain erityistä.
5. Esittele kirjan henkilöitä sitä mukaa, kun heitä tulee esille. Kommentoi, mitä
mieltä olet heistä ja heidän tekemistään ratkaisuista. Kerro samalla tavalla
myös tärkeimmistä tapahtumista.
6. Kerro välillä, miten lukemisesi edistyy. Pysyykö mielenkiintosi yllä hyvin vai
täytyykö “lukea väkisin”?
7. Kerro, miten kirja loppuu.
8. Kirjoita lukemisen jälkeen mielipiteesi kirjasta. Mistä pidit, mistä et?
Suosittelisitko muille?
Kirjavinkkaus luokalle
Kerro kirjasta luokalle (omallesi tai vieraalle). Poimi siitä kohtia, jotka
kuvaavat hyvin kirjaa. Herätä
kuulijoiden mielenkiinto, niin että he haluavat tietää, miten kirjassa käy. Älä
kerro juonta kokonaan, älä varsinkaan loppuratkaisuja.
Kirja-arvostelu
Arvostelu jakautuu kolmeen osaan:
Esittele ensin teos lyhyesti: tekijä, kirjan nimi, aihe, laji, juoni, miljöö,
henkilöt.
Pohdi sitten, mitkä olivat teoksessa kiinnostavia asioita, millaisia henkilökuvia
kirjassa oli, millaista kieltä jne.
Arvioi lopuksi teosta. Vertaile sitä muihin saman lajityypin tai saman kirjailijan
teoksiin. Kerro oma mielipiteesi ja perustele se.
Päähenkilön päiväkirja
Kirjoita seitsemän päivää päähenkilön päiväkirjaa. Sido se kirjan tapahtumiin.
Juonikaavio
Tee juonikaavio kirjasta. Merkitse siihen huippukohdat ja tasanteet. Kirjoita
juonen pääkohdat kaavioon.
Henkilösuhdekaavio
Piirrä henkilösuhdekaavio kirjasta. Liitä mukaan lyhyt juonitiivistelmä.
Kirjoita kirjaan uusi loppuratkaisu.

Kirjoita kirjan tapahtumille jatkoa.
Kirje
Voit kirjoittaa esimerkiksi luetusta kirjasta kirjeen ystävällesi, kirjeen kirjan
päähenkilölle, kirjeen joltain kirjan henkilöltä toiselle kirjan henkilölle tai
kirjeen kirjan kirjoittajalle.
Sähköpostia
Valitse itsellesi samaa kirjaa lukeva pari. Kirjoitelkaa sähköpostia kirjan
lukemisen aikana vähintään kolme kertaa/ lukija. Vaihtakaa ajatuksia
henkilöistä, tapahtumista, odotuksista ja muista lukemiseen liittyvistä asioista.
Tulostakaa keskustelunne paperille.
Kuvaus
Kirjoita kuvaus jostain kirjan henkilöstä, eläimestä, oliosta, maisemasta,
paikasta tai ajanjaksosta.
Piirtämistehtäviä
Piirrä ja väritä kirjan tapahtumapaikoista jokin.
Piirrä kirjan henkilöistä kuva / kuvia mielikuvan perusteella
Piirrä juliste kirjan päähenkilöstä (tai koko kirjasta). Julisteeseen voi kirjoittaa
ja piirtää sellaista, mikä houkuttaa lukijaa tutustumaan ko. kirjaan.
Julisteeseen voi liittää lainauksia kirjasta.
Suunnittele kirjalle uusi etu- ja takakansi.
Suunnittele kirjan sisältöön liittyvä mainos.
Tee kirjan käännekohdasta tai muusta juonen kannalta tärkeästä kohdasta
maalaus, piirustus, valokuvakollaasi, näytelmä tai sarjakuva.
Sarjakuva - valitse kirjasta kolme kohtausta. Piirrä niistä jokaisesta vähintään
kolmen ruudun sarjakuva. Muista puhekuplat tai kuvatekstit.
Katoamisilmoitus
Kirjoita jostakin kirjan henkilöstä katoamisilmoituksen lehteen. Kuvaile
ulkonäköä, vaatetusta, luonnetta, käyttäytymistä jne.
Kirjailijaesittely
Etsi tietoa kirjan kirjailijasta. Valmis työ voi olla myös juliste, seinälehti tms.,
jonka voi laittaa luokan seinälle tai koulukirjastoon esille.
Kysymyksiä kirjailijalle
Keksi kirjan kirjoittaneelle kirjailijalle kysymyksiä henkilöistä,
tapahtumapaikasta, juonesta jne.
Nimi
Mieti kirjan nimeä. Onko se paras mahdollinen? Kuvaako se kirjan tapahtumia
ja tunnelmia? Keksisitkö itse paremman nimen? Jos kirja on käännös, onko
kirjan nimi käännetty mielestäsi hyvin? Perustele mielipiteesi.

Novellikokoelmatehtävät
Kirjailija(t)
Kirjan nimi
Kerro yhdestä kirjan novellista.
Kerro novellien kielestä.
Kerro novellien aihepiireistä.
Minkälaisista henkilöistä novelleissa kerrotaan?
Oma mielipiteesi kirjasta. Mistä pidit? Mistä et pitänyt? Millainen olisit halunnut
kirjan olevan?
Kirjoita ja piirrä roolipiirros kirjan päähenkilöstä / henkilöistä.
Runokirja
Valitse jokin kirjan runoista ja piirrä runosta sarjakuva.
Kirjoita vähintään yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.
Kirjoita runo lukukokemuksesta.
Valitse neljä runoa. Mieti niiden tunnelmaa. Mitkä värit ja minkälainen musiikki
kuvaisivat parhaiten tunnelmaa? Valitse tuntemiasi sävelmiä tai sävellä itse.
Etsi lukemastasi runokokoelmasta kolme erilaista runoa. Miksi ne eroavat
toisistaan? Miten ne kuvastavat runokokoelman tematiikkaa?
Kirjoita runo, joka sopisi tyylillisesti lukemaasi runokokoelmaan
Lausu valitsemasi runo luokallesi, lukudiplomiryhmällesi tai koulun juhlassa.
.

