9. luokan kirjallisuusportfolio
Noudata kirjallisuusportfoliossasi taman monisteen otijeita. Taju-oppikirjassa s. 208-209 on lisaksi
yksityiskohtaisia ohjeita joihinkin tyovaiheisiin. Ala kopioi tyohosi tekstia suoraan lahteista.
Valhel
i
Valitse kiinnostava kotimainen kirjailija. Tutki hSnen kirjoittamiaan teoksia ja valitse vahintaan yksi.
Portfolioa varten sinun tulee lukea vahintaan yksi teos.
Vaihe 2
Etsi kirjaiiijasta tietoa ainakin kolmesta eri lahteesta. Yhden niista pitaa olla kirjallisuuden tietokirja.
Vaihe 3
Kirjoita portfolioon johdanto, jossa ken-ot, miksi valitsit juuri taman kirjailijan ja millaisia odotuksia
sinulla oli kirjailijan suhteen ennen portfolion tekemista.
Vaihe 4
Kirjoita kirjaiiijasta lyhyt esittely (elamakertatiedot lyhyesti). Liita esittelyyn myos kuva kirjaiiijasta.
Piirra aikajana ja sijoita kirjailija sille. Kirjoita lyhyt esittely aikakaudesta, jolloin kirjailija kfrjoitti.
Keskity kirjailijan tuotantoon.
Vaihe 5
Lue valitsemasi kirja tai kirjat. Kirjoita niista esittelyt Quoni, keskeiset henkilot, tapahtumapaikka,
teoksen viesti lukijalle).
Vaihe 6
Kirjoita yhdesta kirjasta kirja-arvostelu, joka voisi ilmestya jossakin aikakauslehdessa. Kayta
apunasi seuraavia kysymyksia:
1. Millainen on kirjan juoni? (kiinnostava, selkea tai uskottava)
2. Miten kirjan tapahtumat ja henkiloiden kohtalot koskettavat? Voitko elaytya niihin?
3. Mita mielenkiintoista on paahenkilossa?
4. Milla tavalla sivuhenkilot ovat juonen kannalta oleellisia?
5. Miten tapahtumapaikka ja -aika elavoittavat kertomusta?
6. Kenelle voisit suositella kirjaa?
7. Mika on kirjan sanoma?
Vaihe 7
Kirjoita fiktiivinen tekstikatkelma kirjailijasi tyyiilla. Keksi itse aihe, tapahtumat, tapahtumapaikka ja aika. Voit jatkaa kirjaa tai lisata sinne kohtauksia. Otsikoi tekstisi kiinnostavasti.
Tee lisaksi yksi omavalintalnen tehtava Tajun ohjeista s. 209, tehtava B.
Vaihe 8
Kirjoita kirjailijalle kirje. Se voi olla ihailijapostia tai kysymyksia kirjailijalle.
Vaihe 9
Kirjoita tyostasi oman tyon arviointi. Kayta apuna Tajua, s. 209, tehtava C.
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Vaihe 10
Lisaa tyohosi sivunumerot. Tee tyohosi kansilehdet (etu-ja takakansi), sisallysluettelo (ks. liite) ja
lahdeluettelo (ks. liite). Keksi tyollesi nimi. Kiqoita etukanteen tyon nimi, oma nimesi, koulu, luokka
ja tyon valmistumispaivamaara.

APUKYSYMYSKSIA KIRJA-ANAIVYSIA VARTEN
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KIRJOITA ALKUUN NAMA ASIAT:
- Kirjan nimi
- Kirjailija
- Kustannusyhtid
- Painovuosi
^

• -

•

Perustele, miksi valitsit luettavaksi juuri tdmdn kirjan.

•

Mitd asioita salt tietdd kirjan pddhenkildstd?
Esim. nimi, ikd, ulkondkd, perhe, luonne, ystdvdt, harrastukset, kiinnostuksen
kohteet.

•

Mikd on pddhenkildlle eldmdssd tdrkedd?
Mistd niin pddttelit?

•

Mikd on mielestdsi kirjan tdrkein ja kiinnostavin tapahtuma?
Perustele, miksi juuri se.

•

Millainen on kirjan loppuratkaisu? Mitd lopussa tapahtuu?

•

Miten olisit itse pddttdnyt kirjan?

•

Miten kirjassa kuvatut tapahtumat vaikuttivat pddhenkilddn?
Miten hdn muuttui? Miten hdnen mielipiteensd ja ajattelutapansa muuttuivat?

•

Mitd kysymyksid ja ajatuksia kirja sinussa herdtti?
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