Tehtäviä monilukutaitodiplomin
suorittamiseen
Tarinan muuttamistehtävät
 Keksi lyhyt tarina, mitä kirjan jatko-osassa tapahtuu.
 Keksi kirjaan uusi henkilö. Millainen hän on ja miten hän liittyy tapahtumiin?
 Kirjoita kirjaan uusi takakansiteksti. Älä paljasta loppuratkaisua!
 Etsi kirjasta jokin kohta, jossa olisit itse toiminut toisin. Mitä olisit tehnyt ja miten
ratkaisusi olisi vaikuttanut tapahtumien kulkuun?
 Kirjoita kirjaan erilainen lopetus tai jatka sitä.
 Mitä tapahtuu 10 vuotta kirjan tapahtumien jälkeen? Voit kertoa yleisesti tai keskittyä
jonkin tietyn henkilön elämään.

Kuvistehtävät
 Lukemasi kirjan päähenkilön koti/huone/tila, jossa elää. Millainen se olisi? Piirrä se.
 Valitse kirjasta joku tapahtuma - tee siitä kolmen ruudun sarjakuva.
 Kirjan kansitaide - onko se onnistunut vai ei? Kuvastaako se sisältöä? Perustele.
 Piditkö kirjan kannesta? Piirrä vaihtoehtoinen kansikuva kirjalle tai kuvaile,millainen
olisi parempi kansikuva.
 Leikkaa sanoma- tai aikakauslehdestä kuvia ja sanoja, ja kokoa niistä uusi kansi
lukemallesi kirjalle.
 Laadi kartta kirjan tapahtumapaikoista.
 Kollaasitehtävä: Etsi kuvia, värejä ja esineitä, jotka liittyvät kirjaan.

Pohdintatehtävät
 Lukemasi kirjan ensimmäinen lause - mitä ajatuksia se sinussa herättää? Kuvaile
kolmella adjektiivilla.
 Kirjan takakansiteksti - mitä odotuksia sen perusteella sinulla on kirjan sisällöstä?
 Millainen olisi oma kirjasi, jos sellaisen kirjoittaisit? Mikä olisi kuva, mikä sisältö?
Mitä tapahtuisi?
 Mitä mieltä olit kirjan nimestä? Keksi vaihtoehtoinen nimi kirjalle.
 Oma suhteesi kirjaan: piditkö kirjasta, mistä pidit ja mistä et? Mitä tunteita kirja
herätti?
 Mieti lukemasi kirjan näkökulmaa: Kenen näkökulmasta kirja kerrotaan? Vaihteleeko
näkökulma? Kenen muun näkökulmasta tarinaa voisi kertoa?

Luovat kirjoitustehtävät
 Täytä ystäväkirjan aukeama päähenkilön vastauksilla.
 Tee kuvitteellinen päiväkirjamerkintä päähenkilölle. Kuvaile siinä, miten
päähenkilön päivä on mennyt, mitä hän on tehnyt ja mitä ajatellut.
 Asetu päähenkilön saappaisiin!
 Laadi kuvitteellinen Wikipedia-sivu/tietosivu kirjan päähenkilöstä. Kerro siinä
hahmon ikä, kotikaupunki, ketä hahmon perheeseen kuuluu, millaisia taitoja
hahmolla on, mitä hän harrastaa ja muita tärkeitä faktoja (vaikkapa lempiruoka ja
parhaat ystävät).
 Kirjoita päähenkilölle kirje.
 Laadi haastattelu jollekin kirjan henkilölle ja keksi itse vastaukset.
 Kirjoita lyhyt lehtijuttu kirjan kiinnostavimmasta tapahtumasta.
 Laadi kirjasta 15 tietokilpailukysymystä. Liitä mukaan vastaukset.
 Kirjoita runo lukemasi kirjan pohjalta.
 Kirjoita kirjasta arvostelu.

Kuvailutehtävät
 Keksi mahdollisimman monta adjektiivia, jotka kuvailevat päähenkilöä! Käytä
mielikuvitustasi.
 Kuvittele itsesi kirjan maailmaan, johonkin tilanteeseen tai paikkaan. Kuvaile kirjan
maailmaa ihmisen perusaisteja käyttäen. Mitä näet? Mitä kuulet? Mitä haistat? Mitä
maistat? Entä mitä tunnet?
 Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä samaa teissä on? Missä asioissa olette
erilaisia?
 Kuvaile kirjan tärkeintä tapahtumapaikkaa. Millaista siellä on, mitä siellä tapahtuu ja
mitä itse tekisit siellä?

Medialukutaitotehtävät
 Katso Helsingin Sanomien uusin Lasten uutiset -uutislähetys
( https://www.hs.fi/lastenuutiset/
https://www.hs.fi/lastenuutiset/))

 Mikä uutinen jäi mieleesi? Miksi?
 Mitä viikon klipissä tapahtuu? Mitä uutta opit klipistä?
 Lähetä uutisehdotus osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi
 Kuvaa vanhempiesi kanssa oma opetusvideo osaamastasi taidosta, ja lähettäkää se
osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi

 Mene osoitteeseen kopiraittila.fi/koulu ja valitse omaa luokkaasi vastaava ovi.
Tee luokasta löytyviä tehtäviä. joiden avulla autat Kopiraittilan koululaisia esitelmän
teossa.
 Pyöräytä luokassa olevaa onnenpyörää ja pelaa sen tietovisaa.  
 Paina ”Kaipaatko lisää tekemistä?” -lappusta ja kokeile sieltä löytyviä pelejä.  

