
Kirjoita lukupäiväkirjaa valitsemastasi teoksesta. Lukupäiväkirjassa tyyli on vapaa,
voit kirjoittaa sen vaikka jutustelevaan tyyliin tai täysin asiatyylillä Saat itse valita.

Lukupäiväkirjassa on tarkoitus ajatella näkyvästi. Eli kirjoitat ylös, millaisia ajatuksia
kirja sinussa herättää. Jos esim. haluat etsiä jotain kirjaan liittyvää lisätietoa, voit
lisätä päiväkirjaasi linkkejä, kuvia tms.

Tähän dokumentissa on ohjeita ja vinkkejä siitä, millaisista asioista voit kirjoittaa.

----



1. osa

LUKUPÄIVÄKIRJANI
Teoksen nimi:
kirjailija:
alkuperäisteoksen kieli:
kääntäjä:
ilmestymisvuosi:

Kerro lyhyesti, mistä kirjasi kertoo (lue esim. takakansiteksti) ja miksi juuri tämä aihe
kiinnostaa sinua. Oletko kuullut tästä teoksesta aikaisemmin, onko joku suositellut
sitä sinulle? Kuinka paljon teoksessa on sivuja? Koska sinulla on aikaa lukea tämä
kirja kuusi viikkoa eli 43 päivää, laske, kuinka monta sivua sinun on luettava sitä joka
päivä tai viikko?

Lue kirjaasi joka päivä laskemasi sivumäärä. Lukupäiväkirjaan tulee uusi pieni
tehtävä joka viikko.

2. osa

Kun olet lukenut kirjaa noin 30-100 sivua, kirjoita millaisia ajatuksia teos on sinussa
herättänyt. Voit aluksi kertoa jotakin kirjan henkilöistä, tapahtumista ja
tapahtumapaikasta - ajasta. Millaisilta henkilöt sinusta vaikuttavat. Ovatko he
mielenkiintoisia, tylsiä tai ärsyttäviä. Voitko samaistua heihin vai ovatko he täysin
erilaisia kuin sinä? Mikä sinua on erityisesti ilahduttanut tai ärsyttänyt tähän
mennessä?



3. osa

Kun olet lukenut kirjaa noin 50-150 sivua, kirjoita hieman kirjan juonesta. Mitä siinä
on tapahtunut tähän mennessä. Onko tarina sinusta mielenkiintoinen vai tylsä? Mikä
siitä tekee mielenkiintoisen tai tylsän? Pidätkö kirjailijan tavasta kertoa tarinaa?
Millaista kertojaa teoksessa on käytetty? Onko siinä minäkertoja vai esim.
kaikkitietävä kertoja? Onko teoksessa käytetty selostusta vai onko siinä henkilöiden
välistä vuoropuhelua? Onko teoksessa käytetty kieli luonnollista?

4. osa

Kun olet lukenut kirjaa noin 80-200 sivua, kerro omista ajatuksistasi. Onko kirjan
tapahtumat edenneet niin kuin ajattelit niiden menevän? Onko kirja yllättänyt sinut
jossakin asiassa? Onko jostakusta henkilöstä paljastunut uusia asioita vai ovatko
kaikki henkilöt yksiulotteisia ja kaikki tapahtumat ennalta-arvattavia? Jaksatko hyvin
lukea kirjan loppuun vai oletko jo kyllästynyt siihen?
Mainitse myös, millaista kerrontatapaa teoksessa on käytetty. Etenevätkö
tapahtumat kronologisessa järjestyksessä vai liikutaanko siinä eri aikatasoilla? Onko
kerronnassa käytetty paljon takaumia tai ennakointia.

5. osa

Kun olet lukenut kirjaa noin 100 - 250 sivua, voit miettiä millaista loppuratkaisua
odotat? Mitä henkilöille käy? Voit myös kertoa, millaisia uusia asioita olet tätä kirjaa
lukiessasi oivaltanut. Mikä on ollut mielenkiintoisinta tässä teoksessa. Ovatko
henkilöt pysyneet samanlaisina alusta alkaen vai ovatko he muuttuneet tai
kehittyneet jollakin tavalla?

6. osa

Olet nyt lukenut teoksen loppuun! Onneksi olkoon. Miten tarina päättyi vai jäikö
loppu avonaiseksi. Olitko yllättynyt loppuratkaisusta? Jäitkö kaipaamaa jotain juonen
käännettä? Jatkuuko tarina seuraavassa osassa? Haluatko lukea mahdolliset
jatko-osat.

Mikä teoksessa oli hyvää, mikä huonoa? Anna lukukokemuksellesi arvosana.
Suositteletko kirjan lukemista jollekulle toiselle?


