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1. luokan

Kirjailija: ___________________________________

lukudiplomikirjat ja -tehtävät
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Tehtävän numero: ____

diplomin suorittajan nimi ja luokka

Tervetuloa Pirkanmaan lukudiplomin
suorittajaksi, arvoisa kirjojen ystävä!

Suoritusmerkinnät
Kirjailija: ___________________________________

Lukudiplomia varten luetaan kuusi kirjaa.
Kirjat valitaan lukudiplomikirjalistalta.
Voit valita opettajan kanssa kirjan myös listan
ulkopuolelta.

Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään yksi tehtävä.
Valitse erilaisia tehtäviä.

Kun olet lukenut kirjan ja tehnyt siitä tehtävän,
saat merkinnän tähän vihkoseen. Kun olet saanut
merkinnän kaikista kuudesta kirjasta, olet
suorittanut lukudiplomin.

Kirja: ______________________________________
Tehtävän numero: ____

Hyväksyjä: ____________

Kirjailija: ___________________________________
Kirja: ______________________________________
Tehtävän numero: ____

Hyväksyjä: ____________

Helppolukuiset kirjat on merkitty tähdellä (*).
Kirjailija: ___________________________________

Hauskoja ja jännittäviä hetkiä kirjojen parissa!
Kirja: ______________________________________

Lukudiplomin suoritusaika on
__________-__________.

Tehtävän numero: ____

Hyväksyjä: ____________

1. luokan tehtävät
Piirrä, leikkaa ja askartele
1.

Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä.

2.

Piirrä jokin kirjan tärkeä tapahtumapaikka.

3.

Piirrä kuva hauskasta ja jännittävästä kirjan kohdasta.

4.

Leikkaa lehdistä kirjaan sopivia kuvia. Liimaa kuvat paperille.

5.

Suunnittele ja tee kirjalle uusi kansi.

1. luokan lukudiplomikirjat
Kuvakirjoja, runoja ja sarjakuvia
ANDRÉN, Emelie
Ruuhkaa autokorjaamolla (kuvakirja)
BROWN, Peter
Herra Tiikeri villiintyy * (kuvakirja)
DAVIES, Benji
Toivo ja talviyö (kuvakirja)

Kirjoita
6.

Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä.

7.

Etsi ja kirjoita kirjasta kymmenen erikoista tai hauskaa sanaa.

8.

Keksi ja kirjoita kolme kysymystä kirjan tapahtumista.

9.

Kirjoita kirje tai kortti jollekin kirjan henkilölle.

Esitä tai kerro
10. Valitse mielestäsi kirjan paras kohta ja lue se ääneen
kuuntelijalle.
11. Valitse joku kirjan henkilö. Kerro hänestä parillesi tai
opettajalle.

DOCHERTY, Helen
Ritari joka ei halunnut taistella (kuvakirja)
FLYGARE, Ingrid
Nyt on kiire, Putti! (kuvakirja)
HAPPONEN, Kaisa
Mur, eli karhu * (kuvakirja)
HIRVONEN, Elina
Näkymätön (kuvakirja)
HYPÉN, Tuuli
Veikka ja talvi (kuvakirja)

12. Tuo kouluun kolme kirjaan liittyvää esinettä ja kerro, miten ne
liittyvät kirjaan.
Paritehtävät
Voitte valita paritehtävän, jos olette lukeneet saman kirjan.
13. Suunnitelkaa pieni esitys kirjan parhaasta kohdasta. Esittäkää
se.
14. Esitelkää kirja yhdessä omalle luokallenne.
15. Askarrelkaa yksi tai useampi kirjan hahmo (esim. paperinukke)
ja esittäkää hahmoilla lyhyt vuoropuhelu, joka liittyy kirjan
tarinaan.

ITKONEN, Jukka
Kaupunkiretki * (runokirja)
KASKINEN, Anna-Mari
Lorulintu * (runokirja)
KATAJAVUORI, Riina
Sumusaaren merirosvo * (kuvakirja)
KYNSIJÄRVI, Elina
Loruja kotieläimistä TAI Loruja ötököistä (runokirja)
MOORE, Inga
Talo metsässä * (kuvakirja)

PEARSON, Luke
Hilda ja kivipeikko (sarjakuva)
REITTU, Ninka
Sinä olet superrakas * (kuvakirja)
UNDERWOOD, Deborah *
Ihan hiljaa (kuvakirja)
VELTHUIJS, Max
Rakastunut sammakko TAI muu saman sarjan kirja (kuvakirja)
WIESLANDER, Jujja
Mimmi Lehmä ja varis leikkivät tai muu Mimmi Lehmä sarjakuva

LJUNGGREN, Magnus
Maalitykki TAI muu Futaajat-sarjan kirja
MARTTINEN, Tittamari
Kassu vauhdissa (selkokirja)*
MARTTINEN, Tittamari
Lemmikkien laivamatka TAI muu Leon lemmikkiuutiset -sarjan kirja *
MORPURGO, Michael
Timin vauhdikas päivä
MÄNNIKKÖLAHTI, Hanna
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen (selkokirja) *
NADIN, Joanna
Hyvä paha äitipuoli TAI jokin muu Sininen banaani -sarjan kirja *

Romaaneja ja kertomuksia
BAGGE, Tapani
Talvella TAI muu Kaisasta kertova kirja *
COE, Catherine
Ketkuille kyytiä TAI muu Länkkäri-Lasse-sarjan kirja *
GOUGH, Julian
Kaverin kamalat tavat
HENNA Helmi
Bella saa pentuja * tai muu Bellasta kertova kirja
KALLIONIEMI, Tuula (P)
Ensiluokkaiset agentit * TAI muu Reuhurinne-sarjan kirja
KURONEN, Kirsti (P)
Kuituset ja äidin kirje
LAGERCRANTZ, Rose
Onnentyttö Dunne TAI muu Dunnesta kertova kirja
LIPASTI, Roope
Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä *

NIEMELÄ, Reetta
Uljas ja kadonnut koira TAI muu Tikkumäki-sarjan kirja
NOPOLA, Sinikka ja Nopola, Tiina
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen
TAI muu saman sarjan kirja
TERÄS, Mila
Telma ja taikojen talvi TAI muu Telmasta kertova kirja
WIDMARK, Martin
Vankilan arvoitus TAI muu Lasse-Maijan etsivätoimisto -sarjan kirja

