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7. luokan
lukudiplomikirjat ja -tehtävät

Pirkanmaan lukudiplomi
Ohjeita 7. luokan lukudiplomin suorittajalle
Lukudiplomia varten luetaan seitsemän (7) kirjaa.
Kirjat valitaan lukudiplomikirjalistalta.
Valitse rohkeasti eri lajeja.
Jokaisesta luetusta kirjasta tehdään yksi tehtävä.
Valitse myös erilaisia tehtäviä. Ota huomioon, että
kaikki tehtävät eivät sovi kaikkiin kirjoihin.
Kun olet lukenut kirjan ja tehnyt siitä tehtävän,
saat opettajaltasi merkinnän. Sitten kun olet
saanut merkinnän kaikista seitsemästä kirjasta,
olet suorittanut lukudiplomin.
Helppolukuiset kirjat on merkitty tähdellä (*).

Kuva: Jani Ikonen

________________________________________________________________

diplomin suorittajan nimi ja luokka

Lukudiplomin suoritusaika on
__________-__________.

7. luokan lukudiplomikirjat

Romaaneja ja kertomuksia

Sarjakuvia

AGRYDIEN salaisuus ja ja muita scifikertomuksia
(kertomuksia) *
Toimittanut Arja Hakulinen

ANHDONGSHIK
Jokin Lindbergh-sarjan osa

BENJAMIN, Ali
Mitä sain tietää meduusoista?

ERONEN, Jukka-Petteri
Tietäjän kirous
KATANO, Yuka
Jokin Häntä pystyyn! -sarjan osa
KUNNAS, Mauri
Piitles
NÄRHI, Kati
Saniaislehdon salaisuudet TAI sarjan muu osa
RAASSINA, Marko
Kalevala
TIKKANEN, Petteri
Mopo TAI muu Eerosta tai Kanerva kertova sarjakuva *
Runoja
HEIKKILÄ, Petra
Makin makiikkaa *
KOROLAINEN, Tuula
Taivas punastuu (selkokirja) *
KURONEN, Kirsti
Likkojen lipas
KYTÖMÄKI, Pekka
Ei talvikunnossapitoa

BOYNE, John
Leijuva poika
CASSIDY, Cathy
Onnenkeksi
CHENG, Jack
Kosmoksessa tavataan
DELIKOURAS, Aleksi
Nörtti – Pro gamer TAI muu Nörtti-sarjan kirja
ENORANTA, Siiri
Surunhauras, lasinterävä
FALLS, Kat
Veden alla
GAIMAN, Neil
Hautausmaan poika
GREY, Jacob
Keskiyön kivi TAI muu sarjan osa
HALLAVA, Anna
Valpuri Vaahteran maaginen korva
HELMINEN, Sini
Kaarnan kätkössä

LEHTINEN, Emilia
Prinsessa Wilhelmiina ja kohtalon lantti

JACOBSSON, Ritta
Afrodite ja kuolema TAI muu Afrodite-sarjan kirja

NIEMELÄ, Reetta
Pipsa Pipariviulun 42 kaveria

KALLIONIEMI, Tuula
Villi viikko * TAI Risteys *
KANTO, Anneli
Hirmuinen vedenpaisumus ja muita myyttisiä tarinoita
(kertomuksia) *
KINSELLA, Sophie
Kadonnut : Audrey

KOHONEN, Laila
Miehuuskoe 1917
KOSKINEN, Juha-Pekka
Salaperäinen sirkus TAI muu sarjan osa
KURONEN, Kirsti
Paha puuska *
LEISKO, Satu
Unohtunut maa (selkokirja) *
PANTTIVANKI ja muita kertomuksia (kertomuksia)(selkokirja) *
Toimittanut Päivi Heikkilä-Halttunen
– Lue kokoelmasta neljä kertomusta.
PARETSKOI, Jyri
Shell's Angles
PAVER, Michelle
Haukansilmä TAI muu Pronssisoturit-sarjan kirja
PIETIKÄINEN, Markku
Kalmasaaren erakko *
RANNELA, Terhi
Yhden promillen juttuja (kertomuksia) *
SACHAR, Louis
Paahde
SALMI, Ronja
Ystäväni hevonen
SLOAN, Holly Goldberg
Näkymätön poika
SMITH, Dan
Big game
STEN, Camilla & Viveca
Syvyyksissä
TIAINEN, Marja-Leena
Khao Lakin sydämet TAI Alex ja pelon aika TAI muu Alexista kertova kirja
TIHINEN, Mimmu
Kello tuhat (selkokirja) *
WALLDÉN, Netta
Kissa nimeltä Kent *

7. luokan tehtävät
1. Esittele kirjan henkilöt ja kerro miten he liittyvät tarinaan. Voit kirjoittaa
käsin tai tietokoneella, piirtää ja kirjoittaa tai tehdä videon.
2. Kuvittele, että tapaat kirjan päähenkilön. Mitä haluaisit kysyä häneltä?
Keksi ainakin viisi kysymystä ja vastaa niihin päähenkilön puolesta.
3. Kirjoita lukemallesi kertomukselle jatkoa. Valitse yksi henkilöistä ja kerro,
mitä hänelle tapahtuu teoksessa kuvattujen tapahtumien jälkeen.
4. Valitse kirjan juonesta kolme käännekohtaa. Kerro, miksi ne ovat erityisen
tärkeitä juonen etenemisen kannalta.
5. Piirrä kartta kirjan tai kertomuksen tapahtumapaikoista. Merkitse karttaan
tärkeimmät tapahtumat.
6. Kirjoita uutinen jostain kirjan tai kertomuksen tapahtumasta. Kirjoita
kirjakielellä ja muista uutisen rakenne – otsikko, ingressi, mitä on tapahtunut
ja missä, tapahtuman syyt ja seuraukset.
7. Suunnittele kirjaan liittyvä sanaristikko tai muu tehtävä, jonka vihjeet
liittyvät kirjan sisältöön.
8. Etsi tietoa kirjailijasta ja tee hänestä esittely. Selvitä, mitä muuta hän on
kirjoittanut ja kehen toiseen kirjailijaan voisit verrata häntä.
9. Kirjoita kirjasta arvostelu koulusi lehteen tai johonkin muuhun oikeaan
(esimerkiksi Lukufiilis) tai kuvitteelliseen lehteen. Lehti voi olla painettu tai
verkossa ilmestyvä.
10. Valitse kertomuskokoelmasta yksi tarina ja tee siitä sarjakuva.
11. Kerro kirjasta luokkakavereillesi tai muulle sovitulle yleisölle. Kerro
kiinnostavasti, mutta älä paljasta liikaa. Voit tehdä kirjavinkkauksen myös
videolle.
12. Valitse runokokoelmasta suosikkirunosi. Kuvita runo tai piirrä sen
ympärille ajatuskartta, johon merkitset, mitä ajatuksia runon eri säkeet
sinussa herättivät. Perustele valintasi.
13. Valitse kertomuskokoelmasta tarina, joka puhutteli sinua. Kuvita tarina
tai piirrä sen ympärille ajatuskartta, johon merkitset, mitä ajatuksia tarinan
käänteet sinussa herättivät. Perustele valintasi.
14. Valitse kirjasta kymmenen erikoista sanaa tai sanontaa. Selitä, mitä ne
tarkoittavat ja kirjoita runo tai lyhyt tarina, jossa käytät niitä.
Pari- ja ryhmätehtävät
15. Kootkaa muiden diplominsuorittajien kanssa lukupiiri ja keskustelkaa
lukemistanne kirjoista tai valitsemastanne teemasta. Voitte lukea saman tai
eri kirjan.
16. Kun olette lukeneet saman kirjan: Valmistelkaa lukemastanne kirjasta
luokalle esitys. Voitte esittää yhden kohtauksen kirjasta tai esitellä koko
kirjan. Esittely voi olla myös video tai kuvakollaasi.
17. Kun olette lukeneet eri kirjat: Laadi parille kymmenen kysymystä hänen
lukemastaan kirjasta. Vastaa parin sinulle tekemiin kysymyksiin. Kirjoita
vastausten pohjalta lyhyt esittely parisi lukemasta kirjasta. Tarkistakaa, onko
pari ymmärtänyt asiat oikein vastausten pohjalta.
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