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RÄVRUNDAN LÄSDIPLOMUPPGIFTER

Rit- och pysseluppgifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rita en bild av huvudpersonen eller en händelse i boken.
Gör en ny pärmbild till boken.
Rita en serie om vad boken handlar om.
Rita en karta över något i boken. Det kan vara ett rum, ett land eller en stad.
Gör en färggrann reklamaffisch för boken.
Om boken skulle filmatiseras, vem skulle ha huvudrollen? Var skulle den filmas in? Hur skulle
dräkterna se ut? Gör en tankekarta (du kan klippa bilder ur t.ex. tidningar)

Skriftliga uppgifter
7. Gör en namnlista på personer i boken. Berätta också vem de är (Pettson - huvudperson, Findus katt).
8. Skriv ett brev eller postkort till någon person i boken.
9. Skriv ett brev eller postkort till bokens författare eller illustratör.
10. Skriv en fortsättning eller ett helt annat slut på boken.
11. Skriv en dikt eller rappa om boken.
12. Gör ett korsord utgående från din bok.
13. Sök reda på bokrecensioner på nätet. Har du samma uppfattning om boken? Motivera.
14. Ta reda på fakta om bokens författare. Skriv ett författarporträtt om författaren där du har med
både text och bild. Kom ihåg att uppge källan!

Aktiviteter
15. Bokprata boken för din kompis. Avslöja inte hur den slutar!
16. Gör en frågesport utgående från boken och håll den för din klass.
17. Förevisa för klassen något du lärt dig från en bok (en trollkonst, ett handarbete).
18. Gruppuppgift: Bilda en bokcirkel med 3-5 personer. Läs och prata om era böcker.
19. Paruppgift: Välj en bok, som du själv tyckt mycket om, åt din kompis. Läs varandras böcker och
diskutera. Var bokvalet överraskande? Vad tyckte du om boken din kompis valt åt dig?
20. Hitta på en egen läsdiplomuppgift. Prata med din lärare!

Uppgifter på dator eller lärplatta
21. Gör en PowerPoint eller Prezi-presentation.
22. Gör en serie av din bok.
23. Gör en säljande reklamaffisch eller filmaffisch för boken.
24. Gör en tidslinje eller en tankekarta över din bok.
25. Gör en boktrailer eller film om boken.

Hemuppgifter
26. Snickra, virka, baka eller gör en fin frisyr enligt instruktioner från en bok.
27. Berätta för dina föräldrar vad boken handlar om.
28. Läs högt för dina småsyskon eller föräldrar (en bilderbok, saga eller ett par kapitel ur en bok).

När du har gjort hemuppgiften skriver en förälder under uppgiftsblanketten och ger den åt
läraren. Uppgiftsblanketter kan man skriva ut på:
https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/ravrundan/
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