LOUNAIS-HÄMEEN PERUSKOULUJEN LUKUDIPLOMI

Alakoulun oppilas voi lukuvuoden aikana suorittaa yhden seuraavista lukudiplomeista:
ametisti (6 kirjaa)
safiiri (10 kirjaa)
smaragdi (15 kirjaa)
rubiini (30 kirjaa)
timantti (50 kirjaa)
Lukudiplomisuoritusta seurataan opettajan valitsemalla tavalla, esimerkiksi lukupäiväkirjan avulla. Opettaja
voi myös halutessaan teettää oppilailla erilaisia tehtäviä luetuista kirjoista.

ESIMERKKITEHTÄVIÄ LUKUDIPLOMIN SUORITTAMISEKSI
1. JA 2. LUOKAN OPPILAILLE
henkilöistä
1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä tai jostain sivuhenkilöstä.
2. Kirjoita tekstiviesti jollekin kirjan henkilölle.
3. Valitse kirjasta kohta, jossa kerrotaan päähenkilöstä. Lue se ääneen luokallesi.
4. Askartele kirjan henkilöstä keppinukke tai paperinukke.
5. Valitse lukemastasi kirjasta kolme (3) henkilöä. Mitä kasveja nämä henkilöt olisivat, jos he
muuttuisivat kasveiksi? Piirrä kasvit ja kirjoita viereen henkilöiden nimet.
6. Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä he sanovat toisilleen.
tapahtumista ja tapahtumapaikoista
7. Piirrä kartta kirjan tapahtumapaikoista.
8. Keksi ja kirjoita viisi kysymystä kirjan tapahtumista.
9. Piirrä kuva hauskasta tai jännittävästä kohdasta kirjassa.
10. Vertaa mitä samanlaisia asioita kirjassa on kuin sinun elämässäsi.
11. Valitse 3 kirjan tunnelmia kuvaavaa väriä. Miksi valitsit juuri ne värit?
12. Piirrä jokin kirjan tapahtumapaikan kuva.
sanoista
13. Nimilistaus: Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä.
14. Etsi ja kirjoita kirjasta 12 kiinnostavaa sanaa.
15. Etsi ja kirjoita kirjasta neljä (4) mielenkiintoisinta lausetta.
muuta kirjaan liittyvää
16. Piirrä kolme (3) tarinaan liittyvää esinettä ja kerro miten ne liittyvät tarinaan.
17. Valitse yksi esine, joka esiintyy tarinassa. Piirrä, askartele tai muovaile se.
18. Esittele kirja luokallesi. Kerro kirjasta niin, että joku muukin innostuisi sen lukemaan, mutta älä
paljasta loppuratkaisua.
19. Valitse mielestäsi kirjan paras tai huonoin kohta. Lue se luokallesi.
20. Valitse kolme kohtaa tarinasta. Esitä ne luokallesi pantomiimina. Muut saavat arvata mitä esität.
21. Mikä eläin kirja olisi? Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät?
1

22. Tee kirjalle uusi kansi piirtämällä, maalaamalla tai askartelemalla.
23. Leikkaa lehdistä kirjaan sopivia kuvia ja liimaa ne paperille
24. Valitse mielestäsi kirjan paras runo. Lue se muille.
25. Piirrä kuva runosta.
26. Keksi oma runo, johon otat mallia jostakin lukemastasi runosta.
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