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

 
KIRJOITA, ASKARTELE 

 Kirjoita, millainen kirja sinusta oli eli mitä pidit kirjasta. Mistä pidit tai mistä et pitänyt. 
Perustele. 

 Kirjoita kännykkäviesti kaverillesi, jossa kerrot lyhyesti lukemastasi kirjasta (voit kirjoittaa 
myös vihkoon, mutta muista, että viestit ovat lyhyitä!). Näytä opettajalle. 

 Keksi ja kirjoita, mitä kirjan hahmoille kuuluu viisi vuotta kirjan tapahtumien jälkeen. 
 Merkkaa tarralapuilla kirjaan iloinen kohta (hymynaama), yllättävä kohta (huutomerkki) ja 

kummallinen tai kysymyksiä herättävä (kysymysmerkki), perustele. 
 Valitse kirjasta jokin runo. Muuta runon sanat toiseen järjestykseen - näin saat aivan uuden 

runon. 
 Etsi kirjasta kolme runoa. Mieti jokaiselle runolle väri, joka kuvaa tunnelmaa. Perustele 

valintasi. 
 Leikkaa lehdistä kirjaan sopivia kuvia. Kerro tai kirjoita, miten kuvat liittyvät kirjaan. 
 Kirjoita kirjasta arvostelu Eepos-verkkokirjastoon. 
 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). 

KAVERIN KANSSA 

 Etsikää yhdessä tietoa lukemanne kirjan kirjoittajasta. Mitä muita kirjoja hän on 
kirjoittanut? Missä hän asuu? Mikä on hänen ammattinsa jne. Kirjoittakaa, askarrelkaa 
juliste tai kertokaa  

 Valitkaa kirjasta kohta tai runo, jonka voitte näytellä. Esittäkää luokkatovereillenne. 
 Valitkaa toisillenne kirja, josta itse pidätte, lukekaa kirjat ja keskustelkaa niistä. Millainen 

on kaverin valinta? Pidätkö siitä? 
 Valitkaa kirjasta kiinnostava kohta ja tehkää siitä maalaus, valokuvakollaasi, näytelmä, 

pantomiimi, video, sarjakuva tai mitä itse keksitte. Voitte tehdä esityksen myös 
tietokoneella (PowerPoint, iMovie tms). Esitelkää työnne yleisölle. 

 Tee parillesi kirjaan liittyvä sanaristikko tai sanasokkelo. Ratkaiskaa toistenne tekemät 
tehtävät. 

 Tehkää valitsemastanne kirjan kohtauksesta lyhyt video tai kuunnelma. 

 

PIIRRÄ, KUVAA, KOKEILE 

 Valitse kirjasta jokin kohta ja tee siitä kolmen ruudun sarjakuva. 
 Suunnittele kirjalle uusi kansi piirtämällä tai valokuvaamalla. Muista lisätä mukaan kirjan ja 

kirjailijan nimi. Näytä valmis kansi opettajalle. Tehtävän voi tehdä tietokoneella. 
 Ota viisi valokuvaa erilaisista paikoista tai esineistä, jotka mielestäsi sopivat kirjan juoneen. 

Kerro kuvista muutamilla lauseilla. Näytä kuvat teksteineen opettajalle. Tehtävän voi tehdä 
tietokoneella. 



 Kuvaa video, jolla esittelet kirjan. Kerro kirjoittaja, kirjan nimi ja lyhyesti tapahtumista. 
Perustele miksi kirja sinun mielestäsi kannattaisi lukea. Voit pyytää kuvausapua kotoa tai 
kaverilta. 

 Piirrä juliste jostain kirjan henkilöstä. Laita otsikoksi henkilön nimi. Voit lisäksi piirtää 
henkilölle tärkeitä esineitä. Kirjoita julisteeseen miksi nämä esineet ovat tärkeitä. 

 Askartele jotain kirjan ohjeiden mukaan. Ota siitä kuva ja näytä opettajalle. 
 Leivo tai kokkaa jotain kirjan ohjeiden mukaan. Ota kuva itsestäsi syömässä! 
 Leiki tai pelaa jotain kirjan peliä. Kuvaa video, jossa kerrot mitä teet ja näytä opettajalle! 
 Kokoa kirjan tunnelmaan sopiva, 5-10 kappaleen soittolista ja kerro, mihin kohtaan kirjassa 

ne sopivat/perustele, miksi valitsit kyseiset kappaleet/kokoa 5-10 kappaleen soittolista 
biiseistä, joita kuvittelet päähenkilön kuuntelevan, perustele. 

 Etsi tietokirjasta kolme erityisen kiinnostavaa tietoa. Piirrä sitten paperiin kolme ruutua. 
Kirjoita jokaiseen ruutuun otsikoksi Tiesitkö? Kirjoita sitten otsikon alle mahdollisimman 
houkuttelevasti valitsemasi tiedot, että kaverisikin innostuisivat lukemaan kirjan. Kirjoita 
vielä loppuun, mistä kirjasta tiedot ovat. 

ESITÄ 

 Vinkkaa kirja kaverillesi/luokalle. Kerro kirjasta houkuttelevasti äläkä paljasta, mitä 
huippukohdissa tai lopussa tapahtuu, jotta muutkin innostuvat lukemaan kirjan. 

 Lue kirjasta muille oppilaille sellainen kohta, joka herättää heidän mielenkiintonsa. Älä 
paljasta liikaa! 

 Valitse kirjasta kohta, jossa kerrotaan päähenkilöstä. Lue se luokkakavereillesi. 
 Tee lyhyt tietokilpailu kirjasta ja esitä kysymyset luokassa tai kaverillesi. Muista kertoa 

oikeat vastaukset! Voit tehdä tietokilpailun esim. Kahootilla. 
 Valitse lukemastasi tietokirjasta yksi kuva. Näytä kuva luokkatovereillesi esim. 

dokumenttikameran avulla. Kerro kuvan avulla tietokirjan käsittelemästä aiheesta. 

 


