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LOUNAIS-HÄMEEN PERUSKOULUJEN LUKUDIPLOMI  

 

 

Alakoulussa 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 

3. JA 4. LUOKAN OPPILAILLE 

henkilöistä 

1. Mikä teissä on samaa ja mitä erilaista löydät, kun vertailet itseäsi ja kirjan päähenkilöä? 

2. Kirjoita sähköpostiviesti valitsemallesi kirjan henkilölle. 

3. Kuvittele, että kirjan päähenkilö tulee uutena oppilaana luokkaasi. Esittele hänet muille. 

4. Tee kirjan päähenkilöstä ajatuskartta kuvia ja sanoja käyttämällä. 

5. Leikkaa lehdestä tai piirrä tarinaan uusi henkilö. Kirjoita hänen henkilötietonsa kuvaan. Kerro miten henkilö 

liittyy tarinaan. 

6. Tee päähenkilön nimestä runo, joka kuvaa päähenkilöä. 

7. Kuvittele olevasi kirjan päähenkilö: Täytä viikko kalenteristasi tai päivä päiväkirjastasi. 
8. Piirrä kirjan henkilöille sukupuu tai piirrä heidän tarinassa kulkema matkareittinsä. 

9. Kuvittele, että joku tarinan henkilöistä on lähdössä matkalle. Päätä minne hän on menossa. Piirrä hänen 

matkatavaransa ja tee niistä lista. Perustele valintojasi, miksi juuri nämä tavarat kuuluvat tälle henkilölle. 

10. Valitse yksi kirjan henkilöistä. Tee luettelo henkilöllä tarinassa olevista tavaroista tai ilmeistä. Lue lista 

jollekin toiselle lukijalle ja anna hänen arvata, kuka kirjan henkilöistä on kyseessä. 

11. Kirjoita tarinan päähenkilölle ostoslista. Perustele valitsemasi ostokset. 

12. Kirjoita puhekuplat kahdelle tarinan henkilölle. Valitse puhekupliin tekstit, joilla on kirjan tarinan kannalta 

tärkeä merkitys. 

13. Kirjoita kirjan sivuhenkilölle menneisyys tai tulevaisuus. 
14. Laadi kirjan kiinnostavimmalle henkilölle kirjeenvaihtoilmoitus. 

 

tapahtumista ja tapahtumapaikoista 

15. Piirrä päähenkilön koti. Miksi kotiin liittyvät juuri valitsemasi asiat? 

16. Kuvaile kirjan tärkeintä tapahtumapaikkaa. Miltä siellä näyttää? Mitä ääniä siellä kuuluu? Miltä siellä 

tuoksuu? Mitä siellä on? 

17. Etsi kirjasta kohtia, joissa kuvaillaan tapahtumapaikkoja. Lue kohdat luokallesi. 

18. Listaa tarinan tapahtumapaikkoja. Piirrä listan avulla paikoista kartta. 

19. Leikkaa lehdistä kirjan tapahtumapaikkoja muistuttavia kuvia. 

20. Kuvittele, että saat tehtäväksesi tehdä kirjasta elokuvan. Elokuva filmataan kotipaikkakunnallasi. Valitse 

paikka tai paikat, mihin tapahtumat sijoittuvat. Perustele valintasi. 
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21. Valitse tarinan juonesta mielestäsi tärkein kohta. Piirrä tai maalaa siitä kuva. Perustele, miksi valitsit 

kyseisen kohdan. 

22. Muunna tarinan tapahtumat sarjakuvaksi. 
23. Keksi tarinalle jatko. 

24. Valitse tarinasta hauska, surullinen ja jännittävä kohta. Lue kohdat luokalle. 

25. Tee pantomiimi parisi kanssa jostakin tarinan kohdasta. Ennen kuin esitätte pantomiimin, kertokaa lyhyesti, 
mitä sitä ennen on tapahtunut. 

26. Kirjoita kirjailijalle kirje, jossa pyydät häntä muuttamaan jotakin tarinan kohtaa. Perustele kirjeessä, miksi 

haluat juuri tämän kohdan muutettavaksi. 

27. Tiivistä kirjan tapahtumat runoksi. 

28. Esittele teoksen kiinnostavin tai koskettavin kohta ja perustele valintasi. 

 

sanastosta 

29. Etsi kirjasta kahdeksan mielestäsi hauskaa sanaa. Ideoi runo, pieni tarina tai uutinen, jossa käytät löytämiäsi 

sanoja. 

30. Etsi kirjasta vaikeita sanoja, joiden merkityksestä et ole varma. Selvitä mitä sanat tarkoittavat ja tee niistä 

tietokilpailu, jossa arvuuttelet sanan oikeata selitystä. 

31. Etsi kuusi substantiivia. Muodosta kustakin sanasta kuin-sanan avulla vertaus. 

32. Etsi kirjasta kuusi mielenkiintoista lausetta ja käytä niitä itse keksimässäsi tarinassa. 

 

runoista, novelleista ja saduista 

33. Valitse kokoelmasta jokin runo ja kuvita se. Kirjoita myös itse runo työhön. 

34. Muodosta uusi runo järjestämällä jonkin kirjan runon sanat uudelleen. 

35. Poimi kahdesta runosta riimiparit. Keksi ja kirjoita lisää runojen aihepiiriin liittyviä riimejä. 

36. Valitse kirjasta neljä runoa, joille päätät oman värin, joka kuvaa sen tunnelmaa. Perustele valintasi. 

37. Valitse runokirjasta kaksi runoa ja vertaa niiden sanoja tai aihetta. 

38. Mieti lukemasi novellikokoelman henkilöitä. Saat valita seuraksesi yhden heistä matkalle. Kenet valitset ja 

minne matkustatte?. Pohdi, miksi valitset juuri hänet. 

39. Vertaile kahden eri novellin päähenkilöitä tai tapahtumapaikkoja. Miten ne eroavat toisistaan ja mitä 

samankaltaista niistä löytyy? 

40. Listaa novellikokoelman novelleista löytyviä eri aiheita. 

41. Tee kokoelman runoista tai novelleista kuvitettu käsitekartta. Laita keskelle karttaa teoksen nimi ja 

haarakohdiksi esimerkiksi runojen tai tarinoiden henkilöt, aiheet, paikat, tapahtumat, tunnelmat tms. 

42. Pohdi, mitkä sadun tapahtumista tai henkilöistä voisivat olla totta ja mitkä taas eivät. 

 

muuta kirjaan liittyvää 

43. Tee kirjasta kirjakassi tai -laatikko. Kerää tai askartele tarinaan liittyviä tavaroita. Koristele kassi tai laatikko 

aiheen mukaisesti. Esittele kirja kirjakassin tai -laatikon avulla luokallesi tai opettajallesi. 

44. Tee kirjasta lukemaan houkutteleva mainos. Käytä sekä tekstiä että kuvia. 

45. Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjoittajasta. 

46. Valitse tarinasta kiinnostava kohta, jonka voisit näytellä. Esitä yksin tai muiden saman kirjan lukeneitten 

kanssa. 

47. Tee kirjalle uusi etukansi ja takakansi. 

48. Kirjoita mielipiteesi jostain tarinaan liittyvästä asiasta. Kerro ensin asia, sitten mielipiteesi. 

49. Esittele kirja luokallesi. Poimi siitä kohtia, jotka kuvaavat kirjaa hyvin ja herättävät kuulijoiden 

mielenkiinnon. Älä kerro juonta kokonaan, älä varsinkaan loppuratkaisua. 

50. Kirjoita lukupäiväkirjaa. Kirjaa ensin, mitä odotat tarinalta ennen kuin aloitat kirjan lukemisen. Kirjoita 

sitten yhden tai kahden luvun jälkeen ensivaikutelmistasi. Kun olet lukenut kirjan, kirjoita vielä koko 

lukukokemuksestasi. 


