IDEAPANKKI
LUKUDIPLOMIKIRJOJEN LUKEMISEN SEURANTAAN
Alla olevia ideoita voi käyttää sellaisenaan, soveltaa niitä tai keksiä muita tapoja.
1. Kirjoita lyhennelmä eli referaatti kirjan tapahtumista. Kerro ensin, kenestä kirja kertoo ja selosta sitten
tapahtumakulku järjestyksessä. Tuo esille myös loppuratkaisu.
2. Kerro, kuka hahmoista itse haluaisit olla, jos kirjasta tehtäisiin näytelmä. Perustele, miksi valitsit juuri
tuon hahmon. Piirrä hahmo sopivassa näytelmäasussa ja lavasteissa.
3. Valitse kirjasta jokin kohtaus ja esitä se yksin tai kavereiden kanssa askartelemillasi tai piirtämilläsi
paperi-, keppi- tai käsinukeilla. Voit käyttää myös valmiita käsinukkeja.
4. Keksi, miten kirja voisi jatkua.
5. Piirrä sarjakuva jostain kirjan kohdasta. Sarjakuvassa saa olla ainakin viisi ruutua.
6. Leikkaa lehdistä kuvia, jotka liittyvät kirjaan. Kirjoita kuvien yhteyteen kuvatekstit, joissa kerrot, miten
kuvat ja kirjan henkilöt ja tapahtumat liittyvät toisiinsa. Voit myös koristella sivua piirtämällä tai
askartelemalla.
7. Kirjoita kirjan sisältöön liittyvä runo tai räp. Kirjoita säkeet omille riveilleen.
8. Arvioi kirjan hyviä ja huonoja puolia. Kerro sisällöstä lyhyesti omin sanoin, mutta älä paljasta
loppuratkaisua. Kerro, minkä ikäiselle kirja sopisi mielestäsi parhaiten.
9. Kirjoita pari lyhyehköä sanomalehtijuttua kirjan tapahtumista. Valitse jokin alkupuolen ja kirjan
loppupuolen tapahtumista. Kirjoita uutistyyliin. Otsikoi iskevästi.
10. Kuvittele, että olet kirjan päähenkilön kaveri ja te viestittelette netissä toisillenne. Kirjoita viisi viestiä
päähenkilölle ollessasi eri vaiheissa kirjaa. Kommentoi hänen tekemisiään tai lohduta häntä viesteilläsi.
Kirjoita näkyviin vain omat kommenttisi.
11. Valitse joku kirjan henkilöistä ja kirjoita hänelle kirje. Voit kertoa henkilölle, mitä mieltä olet hänestä.
12. Tee kirjasta esittelytraileri joko yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Esimerkkejä kirjatrailereista:
https://www.youtube.com/watch?v=0xalgIHk8UY (Me kolme ja jengi)
https://www.youtube.com/watch?v=Dzc-2zfyPxg (Punainen kuin veri)
https://www.youtube.com/watch?v=nelllYUqMW0 (Samantekevää)
13. Suunnittele tietokonepeli, jossa käytät kirjan hahmoja. Piirrä pelihahmot ja kirjoita hahmojen yhteyteen
luonnehdinnat, millainen hahmo on. Laita näkyviin, mitä tavaroita hahmoilla saattaisi olla. Kirjoita ja/tai
piirrä, mitä tavoitteita heillä on? Mitä esteitä heillä on?

14. Tee kirjan päähenkilöstä esittely, joka voisi olla vaikka hänen profiilisivunaan netissä tai esittelynä
ystäväkirjassa. Voit keksiä osittain itsekin yksityiskohtia sen perusteella, minkälaisen kuvan sait
päähenkilöstä luettuasi kirjan. Jos haluat, voit piirtää tai leikata lehdestä kuvan, joka esittää päähenkilöä.
Voit luonnehtia esim. seuraavia asioita: Nimi/lempinimi, ikä, harrastus, asuinpaikat, musiikki (josta pitää),
lempiväri, lempisanonta, pelkää eniten, toivoo eniten.
15. Piirrä kartta kirjan tapahtumapaikoista. Kirjoita paikannimien kohdalle lyhyesti myös, mitä siinä
tapahtui.
16. Valitse kirjasta jokin kohta ja kirjoita se uudelleen dramatisoituna eli näytelmäkäsikirjoituksen tapaan.
Älä kopioi kirjan valmiita vuorosanoja, vaan keksi itse.
17. Etsi lehdistä kuvia, jotka kuvaavat jotenkin kirjan sisältöä. Voit käyttää myös ottamiasi valokuvia.
Sommittele kuvat paperille ja kirjoita niiden yhteyteen kuvatekstit, joista käy esille kuvien yhteys kirjaan.
(Voit halutessasi koristella sivun piirtämällä ja/tai askartelemalla eli harrastaa skräppäystä).
18. Kuvittele, että olet toimittaja tekemässä haastattelua jollekin kirjan henkilöistä. Kirjoita
haastattelukysymykset ja vastaukset vuoropuheluna.
19. Luo kirjaan uusi sivuhenkilö. Kerro, millainen hän on ja millaiset suhteet hänellä on kirjan henkilöihin.
Voit keksiä hänelle jonkin osuuden tapahtumissa.
20. Pidä lukupäiväkirjaa. Kirjoita odotuksistasi ennen lukemista, kun olet vasta nähnyt kirjan kannet ja
nimekkeen. Kun olet lukenut kirjaa pari lukua, kerro ensivaikutelmistasi. Luettuasi koko kirjan, kirjoita vielä
koko lukukokemuksestasi.
21. Suunnittele kirjaan uusi takakansi. Takakansiteksti sisältää maininnat päähenkilöistä ja alkuasetelmasta.
Monesti siinä esitetään kirjan ongelma kysymyksenä. Tekstiosan yhteyteen voit laittaa kuvitusta.

(Lähteenä on käytetty osittain Oulun seudun Ouka-kirjastojen ohjeistusta)

