
TEHTÄVÄPANKKI 3.-4. -LUOKKALAISILLE

TEHTÄVIÄ RUNOKIRJOIHIN:
 
1. Kirjoita johonkin runoon ainakin yksi säkeistö lisää. 
2. Leikkaa lehdestä kirjan sisältöä kuvaavia kuvia. 
Muista kysyä leikkaamiseen ensin lupa. 
3. Piirrä kirjan tai jonkin yksittäisen runon tunnelmaa kuvaava kuva. Perustele. 
4. Valitse kirjasta jokin runo ja lue se muille. 
5. Valitse runosta 4 sanaa ja kirjoita sitten itse runo, josta nuo 4 sanaa löytyvät. 
6. Valitse kirjasta jokin runo. Muuta runon sanat toiseen järjestykseen - näin saat 
aivan uuden runon.
 
 
TEHTÄVIÄ KUVAKIRJOIHIN /SARJAKUVIIN:
 
1. Keksi ja piirrä jollekin kirjan hahmoista aivan uusi ulkonäkö. 
2. Keksi ja kirjoita jollekin hahmolle menneisyys tai miten kaksi hahmoa 
on aikoinaan tavannut toisensa. 
3. Mikä sarjakuvan hahmoista sinä olisit? Perustele vastauksesi. 
4. Keksi seuraavan sarjakuva-albumin aihe: mitä tapahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu? 
5. Kuvittele, että jokin kuvakirjan/sarjakuvan henkilöistä tulee vieraaksesi koululle. 
Esittele hänet luokallesi. 
6. Etsi kuvista jotain, mitä ei tekstissä mainita. Kerro tai kirjoita mitä löysit. 
7. Tee tapahtumapaikoista kartta kuvien ja tekstin perusteella. 
8. Valitse jokin kuva, jota haluaisit muuttaa. Piirrä oma versiosi kuvasta, 
kirjoita mitä muutoksia teit ja miksi.

TEHTÄVIÄ TIETOKIRJOIHIN:
 
1. Kirjoita 3 uutta asiaa, jotka opit kirjasta. 
2. Keksi kirjailijalle 6 kysymystä, joihin haluaisit vastaukset. 
3. Piirrä kirjaan liittyvä kuva ja kirjoita lyhyesti piirroksestasi. 
4. Tee kirjasta houkutteleva mainos, kirjoita ja leikkaa tai piirrä kuvia.
5. Tee pienoismalli jostakin kirjaan liittyvästä asiasta. Voit muovailla, askarrella ym.

 
TEHTÄVIÄ MUIDEN LISTOJEN KIRJOIHIN:
 
1. Kirjoita kirjan henkilölle kirje. 
2. Esittele kirja luokallesi/parillesi. Älä kuitenkaan paljasta loppuratkaisua.
3. Keksi ja kirjoita mitä jollekin kirjan henkilölle kuuluu 10 vuoden kuluttua. 
4. Mieti kirjan nimeä. Onko se mielestäsi kirjalle sopiva? Keksisitkö paremmin kirjaa 
kuvaavan nimen? Perustele vastauksesi. 
5. Jos sinä saisit antaa jokaiselle kirjan henkilölle yhden lahjan, mitä antaisit? Miksi? 
6. Kuvittele, että tapaisit jonkun kirjan hahmoista kadulla. Mitä haluaisit hänelle sanoa? 
Valitse hahmo ja kirjoita. 
7. Vertaa mitä samaa kirjan päähenkilössä ja sinussa on. Voit kirjoittaa tai kertoa. 
8. Kirjoita miten kirjan henkilö mielestäsi muuttuu tai mitä hän oppii kirjan loppua kohti. 
9. Piirrä päähenkilön koti (ulkoa tai sisältä) ja kirjoita myös kuvateksti. 
10. Onko kirjassa mielestäsi jokin opetus? Kirjoita tai kerro siitä.


