
TEHTÄVÄPANKKI 1.-2. -LUOKKALAISILLE
 

 
TEHTÄVIÄ RUNOKIRJOIHIN:
 
1. Etsi 3 riimiparia (esim. talo-valo) ja keksi muutama riimipari lisää. 
2. Etsi kirjasta 3 adjektiivia (esim. iloinen, keltainen, kaunis). 
3. Piirrä kuva jostain kirjan kohdasta tai jostain runosta. 
4. Harjoittele lukemaan jokin runo ja lue se ääneen luokallesi/parillesi.
5. Valitse kirjasta kuva ja sepitä siitä runo tai pieni tarina.
 
 
TEHTÄVIÄ KUVAKIRJOIHIN:
 
1. Suunnittele ja tee kirjaan uusi kansi –paperille. 
2. Kirjoita lyhyesti mistä kirja kertoi. 
3. Etsi kirjasta hauska, surullinen tai jännittävä kohta ja kirjoita se paperille 
parhaalla käsialallasi. 
4. Valitse jokin kirjan kohta ja tee siihen itse kuvitus. 
5. Valitse kirjasta jokin kuva, keksi siitä oma tarina ja kerro se parillesi tai luokalle. 
6. Piirrä kirjaan yksi uusi hahmo ja keksi sille nimi. 
7. Valitse kirjasta yksi kuva ja kirjoita paperille kaikki esineet/asia, jotka kuvasta löydät. 
8. Mikä kirjan kuvista on paras? Perustele valintasi.
9. Valitse yksi kuva ja kirjoita siinä olevista viidestä asiasta kuin-vertaus 
(esim. Jänis on valkoinen kuin lumi).
10. Valitse jokin kirjan kuva ja kerro/kirjoita miten värit mielestäsi kuvaavat tunnelmaa.
 
 
TEHTÄVIÄ TIETOKIRJOIHIN:
 
1. Etsi ja kirjoita kirjasta 5 erikoista/kiinnostavaa sanaa. 
2. Leikkaa lehdistä 5 kirjaan sopivaa kuvaa ja kerro miksi valitsit kyseiset kuvat. 
Muista kysyä leikkaamiseen ensin lupa. 
3. Kerro luokalle/parille 3 kirjasta oppimaasi asiaa. 
4. Piirrä kirjaan liittyvä kuva.
5. Tuo kouluun 3 kirjaan liittyvää esinettä ja kerro parillesi/luokallesi miten esineet 
liittyvät kirjaan.

TEHTÄVIÄ MUIDEN LISTOJEN KIRJOIHIN:
 
1. Piirrä kuva henkilöstä/hahmosta, josta pidät. 
2. Piirrä jokin kirjan tapahtumapaikoista. 
3. Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä. 
4. Keksi 3 kysymystä kirjailijalle kirjan tapahtumista. 
5. Kirjoita kirje/kortti jollekin kirjan henkilöistä.
6. Kirjoita mielestäsi kirjan paras kohta kauneimmalla käsialallasi 
ja kerro myös miksi pidit kyseisestä kohdasta eniten.
7. Tee henkilökuvaus kirjan päähenkilöstä. Kirjoita kaikki mitä sait hänestä kirjan kautta    
tietää (esim. nimi, luonne, harrastukset, ystävät, lemmikit).
8. Kirjoita arvostelu kirjasta. Kerro tapahtumista ja henkilöistä lyhyesti. Mistä pidit? 
Mistä et pitänyt? Kenelle suosittelisit?


