
Lisätehtäviä: 

1. ja 2. luokille   

 Tehtävä 1: Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä ja itsestäsi.  
 Tehtävä 2: Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä tai muovaile se.  
 Tehtävä 3: Etsi ja kirjoita kirjasta kymmenen (10) kiinnostavaa 

sanaa.  
 Tehtävä 4: Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä 

kuva.  
 Tehtävä 5: Suunnittele kirjalle uusi etukansi.  
 Tehtävä 6: Valitse runo ja piirrä siitä kuva.  
 Tehtävä 7: Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä 

he sanovat.  
 Tehtävä 8: Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta 

lausetta.  
 Tehtävä 9: Valitse runo, josta pidät. Lue se muille.  
 Tehtävä 10: Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.  

VA-LIT-SE  YK-SI  TEH-TÄ-VÄ (1. ja 2. LUO-KIL-LE)     

1. Piir-rä  ku-va  kir-jan  pää-hen-ki-lös-tä  ja  it-ses-tä-si.    
2. Va-lit-se  kir-jas-ta  yk-si  e-si-ne.  Piir-rä  tai  muo-vai-le se.   
3. Et-si  ja  kir-joi-ta  kir-jas-ta 10  kiin-nos-ta-vaa  sa-naa.  
4. Va-lit-se  kir-jas-ta jo-kin ta-pah-tu-ma-paik-ka  ja  piir-rä sii-tä 

kuva.  
5. Suun-nit-te-le  kir-jal-le  uu-si  e-tu-kan-si.  
6. Va-lit-se  ru-no  ja  piir-rä  sii-tä  ku-va.  
7. Piir-rä  ka-ksi  kir-jan  hen-ki-lö-ä. Kir-joi-ta  pu-he-kup-liin, mi-

tä he sa-no-vat.  
8. Et-si  ja  kir-joi-ta  kir-jas-ta  kol-me mie-len-kiin-tois-in-ta  lau-

set-ta.  
9. Va-lit-se  ru-no,  jos-ta pi-dät.  Lu-e  se  muil-le.  
10. Tee ku-vin  ja  sa-no-in  a-ja-tus-kart-ta  pää-hen-ki-lös-tä.  

 

 

 

 

 



 

3. ja 4. luokille   

 Tehtävä 1: Valitse kirjasta paras kohta. Piirrä tai kerro 
tapahtumista.  

 Tehtävä 2: Valitse runo ja piirrä siitä kuva.  
 Tehtävä 3: Suunnittele kirjalle uusi etu- tai takakansi.  
 Tehtävä 4: Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä 

he sanovat.  
 Tehtävä 5: Kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.  
 Tehtävä 6: Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta 

lausetta.  
 Tehtävä 7: Valitse mielestäsi kirjan paras kohta. Lue se luokallesi.  
 Tehtävä 8: Valitse runo, josta pidät. Lue se muille.  
 Tehtävä 9: Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.  
 Tehtävä 10: Tee päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa 

päähenkilöä.  
Esimerkiksi Pepistä näin:  
Pippurisen  
Eloisa  
Poikatyttö  
Pelleilee  
Iloisena  

5. ja 6. luokille  

 Tehtävä 1: Piirrä runosta sarjakuva.  
 Tehtävä 2: Etsi viisi substantiivia. Tee kustakin kuin-sanan avulla 

vertaus.  
 Tehtävä 3: Kirjoita kirjan päähenkilölle ostoslista. Perustele 

valitsemasi ostokset.  
 Tehtävä 4: Kirjoita, mitä haluaisit sanoa jollekin kirjan henkilölle.  
 Tehtävä 5: Suunnittele kirjalle uusi etu- ja takakansi.  
 Tehtävä 6: Kirjoita puhekuplat kirjan kahdelle henkilölle. Valitse 

puhekupliin sanat, joilla on kirjan tarinan kannalta tärkeä 
merkitys  

 Tehtävä 7: Etsi runokirjasta kaksi runoa. Vertaa niiden sanoja tai 
aihetta.  

 Tehtävä 8: Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta.  
 Tehtävä 9: Kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuuluu 5 – 10 

vuoden kuluttua.  
 Tehtävä 10: Valitse kirjasta kolme henkilöä. Kerro, millaisia 

unelmia ja pelkoja heillä on.  

 

 


