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Kun olet lukenut kirjan, ala tehdä siitä tehtäviä puhtaalle sivulle portfolioosi.
Mieti, mikä kirjassa oli mielestäsi tärkeintä ja muotoile siitä otsikko.
Kirjoita aina otsikon alle kirjan nimi, kirjailijan nimi, kustantaja, kustannuspaikka ja -vuosi.
Valitse alla olevista tehtävistä mieleisesi.

IHMISTUNTEMUSTA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kirjoita päähenkilön elämänaakkoset. Kirjoita kokonainaisia lauseita.
Kirjoita päähenkilölle rohkaiseva kirje.
Piirrä kuvat kirjan keskeisistä henkilöistä ja kirjoita kuvien ympärille henkilöiden
ominaisuuksia. Merkitse piirrokseen myös, millaiset suhteet henkilöillä on
toisiinsa.
Tee kirjan henkilön haastattelu.
Kirjoita jonkin kirjan henkilön päiväkirjaa 3–5 päivän ajan.
Vertaa päähenkilöä itseesi.
Tee päähenkilölle Tinder-profiili
Tee päähenkilön some-tilille kolme päivitystä.

MITÄ TAPAHTUI?
9. Kirjoita uutinen jostakin kirjan tapahtumasta. Muista uutisen rakenne.
10. Piirrä kirjan kohokohdista sarjakuva.
11. Piirrä kartta kirjan tapahtumapaikoista. Merkitse karttaan tärkeimmät tapahtumat.

PERUSTELE MIELIPITEESI
12. Kirjoita mielipidekirjoitus kirjan henkilönä jostakin kirjassa esiintyvästä aiheesta. Käytä
monipuolisia perustelutapoja.
13. Kirjoita kirjasta kirja-arvostelu. Muista käyttää kirjallisuuden käsitteitä. Perustele mielipiteesi.
14. Vertaa kirjaa siitä tehtyyn elokuvaan tai toiseen kirjaan.
15. Tutki, miten kirja on kirjoitettu. Millaisia ovat sanasto, lauseet, virkkeet, kappaleet ja luvut.
16. Tee kirjasta kirjavinkkaus (Instagramiin, luokan seinälle, vihkoon tai suullisesti). Ota kirjasta
houkutteleva ja kirjan aiheeseen sopiva kuva.
17. Mitä lajityyppiä kirja edustaa? Mitkä piirteet tekevät kirjastasi lajityyppinsä edustajan? Selvitä
oppikirjasta tai netistä lajityypin piirteet. Voit poimia kirjasta myös tekstinäytteitä
perusteluiksi.
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KIRJOITA KAUNOKIRJALLISUUTTA
18. Kirjoita kirjalle uusi loppuratkaisu. Mieti tarkkaan kohta, josta katkaiset kirjan ja jatkat toisella tavalla.
19. Kirjoita kirjalle jatkoa.
20. Kirjoita kirjasta runo tai rap.

MAINOSTA
21. Tee turistikierrosmainos kirjan tapahtumapaikoista.
22. Kirjoita kirjalle uusi takakansi. Poimi romaanista mahdollisimman houkutteleva katkelma;
esittele päähenkilöt; kuvaile romaanin alkutilanne; anna lukemaan houkutteleva vihje siitä,
miten kirja jatkuu; kirjoita vielä jokin houkutteleva lausahdus kuvitteellisesta kirjaarvostelusta.

TEE MUISTIINPANOJA LUKIESSASI
23. Kirjoita lukupäiväkirjaa
A. Ennen lukemista: kerro, miksi valitsit kirjan ja millainen oletat kirjan olevan.
B. Lukemisen aikana: kirjoita joka kerta muistiinpanojen alkuun päivämäärä ja sivu, jolle olet päässyt. Kerro, mitä kysymyksiä
kirja sinussa herättää, mikä ihastuttaa, vihastuttaa tai ihmetyttää. Voit kommentoida esim. henkilöitä, tapahtumia, miljöötä,
kieltä ja tyyliä. Voit myös kertoa juonesta lyhyesti.
C. Lukemisen jälkeen: kirjoita vielä lyhyt arvio kirjasta kokonaisuutena. Mieti myös kirjan sanomaa ja teemaa. Arvioi teoksen
onnistuneita ja epäonnistuneita puolia.
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