
Tehtäviä 5.-6.–luokkalaisten lukudiplomiin  

Alla olevia tehtäviä voi käyttää sellaisenaan, soveltaa niitä tai keksiä muita tapoja. Vaihtoehtoina 

on erilaisia pohdinta-, piirros- tai kirjoitustehtäviä.  

1. Runokirjatehtävä: Tee uusi runo yhdistelemällä säkeitä kirjan eri runoista. 

2. Runokirjatehtävä: Kirjoita kirjasta valitsemasi runo uudelleen, mutta vaihda runon 

tunnelmaa valitsemalla joku näistä: iloinen, surullinen, pelottava, hilpeä, villi, ujo, äänekäs, 

vauhdikas, rauhallinen, synkkä, toiveikas, aavemainen, outo, haaveksuva 

3. Runokirjatehtävä: Kirjoita valitsemaasi runoon yksi säkeistö lisää ja piirrä runosta kuva. 

4. Perusta kirjan henkilölle kuvitteellinen sometili tai blogi. Esittele sometilin/blogin pitäjä ja tee 

muutama postaus. 

5. Kirjoita pitkä kirje tai viestittele kirjan päähenkilön kanssa, ja auta häntä jossakin esiin 

tulleessa elämän ongelmassa. 

6. Piirrä kartta kirjan tapahtumapaikoista. 

7. Keksi kirjaan uusi henkilöhahmo ja kerro hänestä. 

8. Kokoa vähintään 5 kappaleen soittolista musiikista, jota kuvittelet kirjan päähenkilön 

kuuntelevan. Perustele valintasi. 

9. Tee vähintään kolmen ruudun sarjakuva kirjan tapahtumasta. 

10. Jos kirjasta tehtäisiin elokuva, millainen se olisi? Piirrä elokuvalle kansi ja kirjoita lyhyt 

takakannen esittelyteksti. 

11. Ota vähintään kolme kuvaa paikoista, jotka sopivat kirjan tapahtumiin. Etsi kuviin 

kuvatekstit kirjasta. 

12. Tee kirjan tapahtumasta mainos tai uutinen sanomalehteen. 

13. Keksi kirjalle uusi jännittävä loppuratkaisu. 

14. Kuvaa video tai kirjatraileri, jossa esittelet tai vinkkaat kirjan. 

15. Kaverisi on tipahtanut jonkin ”Maagisia maailmoja” -kirjan maailmaan. Lähetä hänelle 

vähintään kymmenen toimintaohjetta, joiden avulla hän selviää kyseisen kirjan maailmassa. 

16. Piirrä ”Maagisia maailmoja” -kirjan kiinnostavista hahmoista, esineistä ja paikoista pieni 

opaskirjanen. 

17. Tuo ”Menneitä aikoja” -kirjan henkilöitä seikkailemaan nykyaikaan ja kirjoita millaisiin 

seikkailuihin he täällä päätyvät. 

18. Tietokirjatehtävä: valitse lukemastasi tietokirjasta yksi aukeama tai luku, jonka esittelet 

luokalle. 

19. Tietokirjatehtävä: tee viiden kysymyksen tietovisa luokalle kirjan faktoista. Anna vastauksiin 

A), B) ja C) vaihtoehdot, joista vain yksi on oikea.   

20. Tietokirjatehtävä: Askartele, rakenna, kokkaa tai tee jotain muuta tietokirjan ohjeen 

mukaan. 



21. Esittele luokallesi tai opettajallesi omavalintainen kirja, jota ei ole lukudiplomissa, mutta 

pitäisi olla. Mihin ryhmään laittaisit kirjan? Miksi? 


