KIRJALLISUUSDIPLOMITEHTÄVIÄ

7.−9. LUOKAT

Valitse lukemallesi kirjalle yksi sopiva tehtävä. Kutakin tehtävää saa käyttää vain
kerran. Kokoa tehtävät tehtäväkansioon tai kirjallisuusvihkoon. Merkitse myös
tehtävän numero! Voit lukea neljä tai kahdeksan diplomikirjaa kerrallaan. Sovi
kuitenkin aina opettajasi kanssa, milloin ja kuinka usein lukuvuoden aikana palautat
kansiosi tai vihkosi opettajalle luettavaksi. Varaudu myös suullisesti kertomaan mistä
tahansa lukemastasi kirjasta yhdessä muiden diplomin suorittajien kanssa.

TEHTÄVÄT
1. Kirjoita kirje yhdelle romaanin henkilölle. Aloita kirjeesi päiväyksellä, esimerkiksi

Oulussa 20.8.2010 ja puhuttelulla, esimerkiksi Moi, Sanna!

Tee henkilölle

kysymyksiä, jotka liittyvät hänen käyttäytymiseensä, ajatteluunsa ja tapaansa
suhtautua ihmisiin. Muista lopputervehdys, esimerkiksi Terveisin Maija.
2. Romaanin pää- ja sivuhenkilö käyvät kirjeenvaihtoa keskenään. Millaista?
3. Laadi kirje teoksen kirjoittajalle. Voit kysyä esimerkiksi henkilöistä ja heidän
välisistä suhteistaan ja ongelmistaan, juonesta, miljööstä. Mitä haluaisit tietää
kirjailijasta itsestään?
4. Laadi dialogi eli vuoropuhelu, jossa teoksen kaksi henkilöä keskustelevat
loppuratkaisun jälkeen. Keskustelun aiheiden tulee liittyä teoksen tapahtumiin.
5. Kirjoita teoksen päähenkilön monologi eli yksinpuhelu, jossa henkilö kertoo minämuodossa omasta elämästään ja toiveistaan.
6. Kirjoita nekrologi (muistokirjoitus) yhdestä kirjan pää- tai sivuhenkilöstä.

7. Kirjoita novellille / näytelmälle / romaanille jatko, jossa kerrot, mitä päähenkilölle
myöhemmin tapahtuu.
8. Tiivistä lukemasi teos parin sivun mittaiseksi saduksi.
9. Kirjoita uutinen sanomalehteen jostakin teoksen tapahtumasta.
10. Kirjoita lukemastasi kirjasta arvostelu johonkin nuortenlehteen.
11. Valitse teoksesta kaksi henkilöä ja kirjoita molemmille oma viikkohoroskooppinsa:
mitä heille kunakin viikonpäivänä tulee tapahtumaan? Anna ohjeita henkilöille, miten
heidän tulisi päivittäin toimia.
12. Keksi lukemastasi teoksesta 10 helppoa ja 10 vaikeaa kysymystä. Vastausten tulee
löytyä kirjasta.
13. Pidä lukupäiväkirjaa. Kysy opettajalta lisäohjeet!
14. Piirrä sekä juonikaavio että jännitekäyrä teoksen keskeisistä tapahtumista.
15. Askartele kirjalle uudet kannet: tee myyvä etukansi kuvineen ja kiinnostava
takakansiteksti, jotka houkuttelevat ostamaan kyseisen kirjan.
16. Piirrä henkilösuhdekaavio eli sosiogrammi teoksen henkilöistä.
17. Piirrä miellekartta lukemastasi teoksesta.
18. Listaa ne ristiriidat ja ongelmat, joita teoksen pää- ja sivuhenkilöt elämässään
kohtaavat. Lisäksi kirjoita lyhyesti, miten nämä henkilöt ovat kyenneet ongelmansa
ratkaisemaan.
19. Suunnittele peli lukemastasi teoksesta: ideoi esimerkiksi tietokonepeli, noppapeli
tai korttipeli, joka liittyy teoksen maailmaan. Halutessasi voit laajentaa ja
muunnella miljöötä ja henkilögalleriaa. Selosta huolellisesti peli-ideasi ja -sääntösi.
Voit havainnollistaa peliäsi piirroksin.

20. Kirjoita muistiin ne teoksen kohdat, jotka ovat sinusta hauskoja, surullisia, vaikeita
ymmärtää, pelottavia, ärsyttäviä ja jopa turhia.
21. Tee lista tapahtumista, jotka eivät voisi tapahtua oikeassa elämässä, jotka voisivat
olla totta, joita et toivoisi sattuvan omalle kohdallesi ja joiden toivoisit tapahtuvan
itsellesi.
22. Laadi runo tai laulu lukemastasi teoksesta tai yksittäisestä tarinasta.
23. Laadi sanaristikko: valitse 30−50 sanaa, joista ristikkosi muodostuu; vihjeiden
pitää löytyä lukemastasi teoksesta.
24. Piirrä sarjakuva teoksen jostakin tapahtumaketjusta.

