TEHTÄVÄPANKKI 5.-6. -LUOKKALAISILLE
TEHTÄVIÄ RUNOKIRJOIHIN:
1. Valitse kirjasta jonkin runon nimi ja kirjoita siitä uusi runo.
2. Kerro minkälaisia tunteita kirja tai jokin runo kirjasta herätti.
3. Etsi tietoa ja kirjoita lyhyt esittely kirjailijasta.
4. Piirrä runosta sarjakuva.
5. Valitse kaksi runoa ja vertaile niiden tunnelmaa, rytmiä tai aihetta.
6. Kirjoita kirjasta arvostelu. Kerro tunnelmasta ja aiheesta. Mistä pidit?
Mistä et pitänyt? Kenelle suosittelisit?
7. Valitse runo ja kirjoita sen pohjalta tarina.
8. Löytyykö runoista kielikuvia? Kirjoita mielestäsi osuvimmat tai hauskimmat.
TEHTÄVIÄ SARJAKUVIIN:
1. Tee sarjakuvasta mainos. Tee myös puhekuplat ja kirjoita niihin kirjaa hyvin kuvaavat tekstit.
2. Valitse sarjakuvasta paras kohta ja kirjoita sen tapahtumat sanoin.
3. Mikä sarjakuvan hahmoista sinä olisit? Perustele vastauksesi.
4. Tee sarjakuvasta runo.
5. Piirrä itsesi mukaan sarjakuvaan. Kirjoita puhekuplaan mitä sanoisit ensimmäiseksi.
6. Piirrä jokin kohta sarjakuvasta uusiksi niin, että säilytät puhekuplien tekstit ennallaan.
Tapahtumapaikan ja puhujan ei tarvitse olla alkuperäiset.
7. Etsi kolme sarjakuvassa esiintyvää ilmaisullista symbolia ja kerro niiden merkitykset. Esim.
ZZZ =nukkua.
8. Etsi kuvista jotain mitä tekstissä ei kerrota. Kerro tai kirjoita mitä löysit.
TEHTÄVIÄ TIETOKIRJOIHIN:
1. Etsi kirjaston tietokannasta muita aiheeseen liittyviä kirjoja.
2. Piirrä kirjalle uusi etukansi ja kirjoita takakannen esittelyteksti.
3. Tee kirjasta esitelmä ja esitä se muulle luokalle.
4. Etsi kirjasta sanoja joiden merkityksiä et heti tiennyt, kokoa sanoista sanakirja eli lista, jossa
sanat ovat merkityksineen aakkosjärjestyksessä.
5. Valmista jostain kirjaan liittyvästä esineestä pienoismalli. Tyyli on vapaa: voit muovailla,
askarrella, nikkaroida ym.
TEHTÄVIÄ MUIDEN LISTOJEN KIRJOIHIN:
1. Olisiko kirjan tapahtumat voinut esittää myös toisessa aikajärjestyksessä? Kerro miten.
2. Etsi tietoa ja kirjoita lyhyt esittely kirjan kirjoittajasta.
3. Kirjoita kirjalle toisenlainen loppu.
4. Pohdi jonkun kirjan henkilön tekemiä asioita. Olisitko itse toiminut eri tavalla? Kirjoita ja
perustele mielipiteesi.
5. Kuvittele olevasi kirjan päähenkilö ja kirjoita hänen päiväkirjaansa kolmen päivän ajalta.
6. Lue lempikohtasi kirjasta muille. Kerro myös miksi pidit siitä eniten.
7. Klassikkokirjatehtävä: Mieti ja kirjoita miksi kirjasta on mielestäsi tullut suosionsa säilyttävä
klassikko.
8.Tee kirja-arvostelu, kerro henkilöistä ja tapahtumista. Mistä pidit? Mistä et pitänyt? Kenelle
suosittelisit? Älä kuitenkaan paljasta kirjan loppuratkaisua.
9. Kuvittele, että saisit tehdä kirjasta elokuvan. Tapahtumat pitäisi sijoittaa Mäntyharjuun.
Suunnittele missä kuvaisit mitäkin ja piirrä kuvauspaikoista kartta.

