
Nimi:          Luokka:

1.–2.-luokka

Lukudiplomi
tehtävät



Tervetuloa suorittamaan lukudiplomia!
Lukudiplomin tavoitteena on innostaa sinua 
omassa lukuharrastuksessasi. Samalla saat
mahdollisuuden tutustua monipuolisesti 
kirjallisuuteen.

1. Suoritat lukudiplomin lukemalla lukuvuoden aikana 
yhteensä kuusi kirjaa. Valitse ne eri kirjaryhmistä. 
2. Valitse kirjat omalle luokka-asteellesi laaditusta 
kirjalistasta. Voit valita kirjan myös listan ulkopuolelta 
opettajan ohjeistusta noudattaen. Yhden kirjan voit 
kuunnella myös äänikirjana.
3. Tee jokaisesta luetusta kirjasta yksi tehtävä. 
Valitse tehtävälistasta erilaisia tehtäviä.
4. Kirjoita diplomivihkon takakanteen 
lukemiesi kirjojen nimet.
5. Kun olet lukenut kuusi kirjaa ja tehnyt 
tehtävät, olet suorittanut lukudiplomin.
6. Jos innostut lukemaan lisää, kirjoita niiden 
kirjojen nimet Innostuin lukemaan lisää -listaan.

Hauskoja lukuhetkiä toivottavat,
Niilo Nalle ja 
Kangasniemen kirjasto

 Kun olet lukenut kuusi kirjaa ja tehnyt 
tehtävät, olet suorittanut lukudiplomin.

 Jos innostut lukemaan lisää, kirjoita niiden 
kirjojen nimet Innostuin lukemaan lisää -listaan.

Hauskoja lukuhetkiä toivottavat,

Kangasniemen kirjasto



Tehtävälista
1.  Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä.
2.  Piirrä kirjalle uusi kansikuva.
3.  Etsi ja kirjoita kymmenen 
 kiinnostavaa sanaa lukemastasi kirjasta.
4.  Jatka lausetta: Parasta kirjassa on… 
5.  Kuka on kirjan päähenkilö? Keksi ja piirrä hänelle uusi  
 lemmikki.
6.  Mitä aihetta kirjassa käsitellään? Kerro tai piirrä.
7.  Valitse kirjasta kuva ja kirjoita siitä kolme lausetta.
8.  Valitse runo ja kuvita se piirtämällä.
9.  Valitse kolme mieluisinta runoa. Lue ne opettajalle, 
 kaverille tai vanhemmille.
10.  Etsi ja kirjoita kirjassa olevia henkilöiden TAI 
 paikkojen nimiä.
11.  Etsi kirjasta paikkojen ja henkilöiden nimiä. Kirjoita   
 lauseita tai pieni tarina, joissa käytät nimiä.
12.  Kirjoita kirje jollekin kirjan henkilölle.
13.  Keksi kirjan sisällöstä kolme kysymystä.
14.  Keksi ja piirrä kirjaan uusi henkilö. Kerro miten hän   
 liittyy tarinaan.
15.  Katso elokuva lukemastasi kirjasta.

Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä.
Piirrä kirjalle uusi kansikuva.

Katso elokuva lukemastasi kirjasta.



Kirjan nimi:

Päiväys:



Kirjan nimi:

Päiväys:



Kirjan nimi:

Päiväys:



Kirjan nimi:

Päiväys:



Kirjan nimi:

Päiväys:



Kirjan nimi:

Päiväys:



Innostuin lukemaan lisää…

Kirjan nimi Mitä pidit
kirjasta?

Aikuisen
kuittaus

Luin yhteensä                 kirjaa.

Paras lukemani kirja oli

Luin yhteensä                 kirjaa.



Hienoa!
Olet suorittanut lukudiplomin.

Niilon kanssa on kiva köllötellä  
ja lukemista opetella.

Niilo sulle vinkkaa
monenlaista kirjaa.

Yhdessä kun asiaa tutkitaan,
niin kohta sujuvasti luetaan.

- Niilo Nalle –



Lukudiplomin kirjalista

Kirjan nimi Mitä pidit
kirjasta?

Aikuisen
kuittaus

Lukudiplomi on suoritettu              /      /20

Opettajan allekirjoitus

Kuvakirja tai tavutettu kirja

Kertomus

Kertomus

Satu- tai runokirja

Sarjakuva tai lehti

Tietokirja

Lukudiplomi on suoritettu              /      /20

Lukudiplomin kirjalista


