


PUDASJÄRVEN LUKUDIPLOMI
Pudasjärven alakouluissa voi suorittaa lukudiplomin. Diplomin suorittaminen 
kehittää lukutaitoa, auttaa lukuharrastuksen aloittamisessa ja jatkamisessa sekä 
tutustuttaa kirjallisuuteen. 

Lukutaito ja lukuinto kasvavat lukemalla ja tutkimalla erilaisia tekstejä. Sanava-
rasto karttuu, mikä auttaa omien tekstien tuottamisessa. Oppimisen taidot, tunne-
taidot ja kyky ymmärtää toisen ihmisen maailmaa kehittyvät lukemalla. 

OHJEITA OPETTAJILLE JA VANHEMMILLE
Jokaiselle alakoulun vuosiluokalle on oma diplominsa. Joka vuosi luetaan kuusi 
kirjaa ja tehdään kuusi tehtävää. 

Lukudiplomin materiaalit löytyvät osoitteesta www.pudasjarvi.fi/lukudiplomi

Kirjavinkkilistat ovat 1.- 2. luokilla samat. Listat auttavat löytämään lukemista. Kir-
jan voi valita listan ulkopuolelta, kunhan se sopii kyseiseen kirjaryhmään. Luetta-
vat kirjat sovitaan opettajan kanssa. 

Kirjan voi lukea myös e-kirjana tai kuunnella joko äänikirjana tai ääneen luettuna. 
Kirjan voi  lukea tai kuunnella millä tahansa kielellä. 

Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, keskittymisvaikeuden, sairauden, vamman ym. 
vuoksi voi olla vaikeaa lukea tavallisia kirjoja. Silloin voi kuunnella Celian äänikir-
joja Celianet-palvelussa. Kysy lisää koulun erityisopettajalta tai kirjastosta. 

Lukemisen tai kuuntelemisen jälkeen kirjasta tehdään tehtävä.  1. ja 2. luokille on 
omat tehtävät. Opettaja voi halutessaan vaihtaa tai keksiä itse tehtäviä ja määri-
tellä palautustavan ja -muodon.

Kirjat laitetaan ylös diplomivihkoon. Opettaja/muu aikuinen kuittaa suorituksen. 
Opettaja hyväksyy lopullisen suorituksen myös silloin, jos diplomi on tehty omien 
vanhempien tai muun aikuisen kanssa. 

Mestarilukijan diplomin saa, kun on suorittanut lukudiplomin kaikkina kuutena 
vuonna ja lukenut 36 kirjaa. Aiemmin suoritetut muut lukudiplomit hyväksytään 
Mestarilukijan diplomiin.

Lukudiplomin kirjoja voi lainata kirjastosta ja kirjastoautosta. Esimerkkejä sopivis-
ta kirjoista on kirjastossa esillä. Kirjoja voi etsiä ja varata OUTI-verkkokirjastosta. 
Varaaminen ei maksa mitään. Tutki myös mitä kodin kirjahyllystä löytyy. 

Lukemisen iloa!







TEHTÄVÄ OPPILAALLE

Kuvakirja, jonka luin/ kuuntelin, oli nimeltään:

Sen oli kirjoittanut:

Piirrä kirjan päähenkilön koti.

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus):





TEHTÄVÄ OPPILAALLE

Runokirja, jonka luin/ kuuntelin, oli nimeltään:

Sen oli kirjoittanut:

Valitse lukemastasi kirjasta yksi loru tai runo. Kirjoita se tähän. Lue loru omalle 
luokalle.

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus):





TEHTÄVÄ OPPILAALLE

Tietokirja, jonka luin/kuuntelin, oli nimeltään: 

Sen oli kirjoittanut:

Valitse tietokirjasta jokin aihe ja piirrä siitä kuva.  

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus):





VINKKEJÄ TA-VU-TE-TUIS-TA JA HELPPOLUKUISISTA KIRJOISTA:
Barrows, Annie: Isa + Bea -sarja (jokin kirja sarjasta)  
Bross, Helena: Lukukoira Tessu (tai jokin Pikkulukuavain-sarjan kirja)  
Bross, Helena: Varkaiden salakätkö (tai jokin Lukuavain-sarjan kirja)  
Harrison, Paula: Kisu ja hämäriä puuhia (tai jokin kirja sarjasta)  
Jalo, Merja ja Marvi: Olivia ja Onnentähti (tai jokin kirja sarjasta)  
Karpio, Markku: Kalastuspartio Verkkoviikarit (tai jokin Kirjakärpänen-sarjan kirja)  
Lipasti, Roope: Aavepartio yksin kotona (tai jokin Lukupalat-sarjan kirja)  
Ljunggren, Magnus: Hurja laukka (tai jokin Lukuavain-sarjan kirja)  
Marttinen, Tittamari: Keskiyön kissat (tai jokin Leon lemmikkiuutiset-sarjan kirja)  
Nordqvist, Margareta: Hyppää, Hopsu (tai jokin Pikkulukuavain-sarjan kirja)  
Petrick, Nina: Luokkaretkitarinoita (tai jokin Lukupiraatti-sarjan kirja)  
Rottböll, Grethe: Luontopartio pelastaa eläimiä tai Luontopartio telttailee  
Savisaari, Aira: Ponku, Peetu ja helppo nakki (tai jokin kirja sarjasta)  
Teräs, Mila: Hotelli Hämärä ja kummituspurkki (tai jokin Kirjakärpänen-sarjan kirja)  
Tolonen, Tuutikki: Auttamistoimisto Luna (tai jokin Lukupalat-sarjan kirja)

VINKKEJÄ SATU- JA KLASSIKKOKIRJOISTA: VOIT LUKEA KOKO SATUKIRJAN TAI VA-
LITA KIRJASTA YHDEN SADUN. 

Abbot, Judi: Kolme pukkia (Helppolukuiset-sarja)  
Beskow, Elsa: Tonttulan lapset tai jokin muu Beskowin satu  
Dahl, Roald: Annok iplik tai Ilmarin ihmelääke  
Donaldson: Mörkyli tai Onko luudalla tilaa?  
Elliott, Rebecca: Prinsessa Ruusunen (Helppolukuiset-sarja) 
Fleming, Lucy: Hannu ja Kerttu (Helppolukuiset-sarja)  
Grimm, Jakob: Ruusunen (kuvitus Taruliisa Warsta)  
Happonen, Kaisa: Mur ja metsän ilta  
Helakisa, Kaarina: Rubiinisydän  
Hinrichsen, Natalie: Tähkäpää (Helppolukuiset-sarja)  
Knuttson, Gösta: Pekka Töpöhäntä (kuva- tai satukirja)  
Kolanovic, Dubravka: Pieni merenneito (Helppolukuiset-sarja)  
Lindgren, Astrid: Eemeli ja keittokulho tai jokin muu Eemeli- tai Peppi-tarina  
Lovsin, Polona: Ruma ankanpoikanen (Helppolukuiset-sarja)  
Matsuoka, Mei: Kolme pientä porsasta (Helppolukuiset-sarja)  
Parvela, Timo: Maukan ja Väykän satukirja tai Maukan ja Väykän naamakirja  
Scott, Gavin: Kultakutri ja kolme karhua (Helppolukuiset-sarja)  
Siekkinen, Raija: Herra Kuningas  
Surojegin, Nora: Pikkupöllö  
Topelius, Zacharias: Vattumato tai Muurahainen lääkärissä Jokin muu satu- tai klas-
sikkokirja



TEHTÄVÄ OPPILAALLE

Ensimmäinen kirja, jonka luin/kuuntelin lasten kertomakirjallisuudesta, oli ni-
meltään:

Sen oli kirjoittanut:

Piirrä kuva jostakin lukemasi sadun/kirjan hahmosta tai henkilöstä.

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus):





TEHTÄVÄ OPPILAALLE

Kolmas kirja, jonka luin/kuuntelin lasten kertomakirjallisuudesta, oli nimeltään: 

Sen oli kirjoittanut:

Etsi kirjasta jokin hauska tai jännittävä kohta. Lue kohdat luokallesi. Piirrä tähän 
kohdasta myös kuva!

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus):



EXTRATEHTÄVÄ OPPILAALLE

Piirrä tälle sivulle kuva jonkin lukemasi kirjan tapahtumasta.




