
Nimi:          Luokka:

5.–6.-luokka

tehtävät
Lukudiplomi



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 kirjan päähenkilö. 
 Kirjoita kuvan ympärille ajatus-
 kartantavoin sanoja, jotka kuvaavat, millainen hän on.
2.  Poimi kirjasta nimiä ja kerro, keitä he ovat tai miten he 
 liittyvät tarinaan.
3.  Kirjoita kirje jollekin kirjan henkilölle.
4.  Etsi tietoa kirjailijasta. Tee hänestä lyhyt esittely.
5.  Kuka kirjan henkilöistä haluaisit olla ja miksi?
6.  Mikä on lempirunosi kirjassa? Perustele, miksi pidit runosta.
7.  Kuvaa runoosi sopiva tausta ja lue runo ääneen. 
 Voit käyttää tablettia ja esimerkiksi iMovieta.
8.  Valitse yksi mielenkiintoinen tapahtumapaikka kirjasta.   
 Voit kuvailla paikkaa kirjoittamalla, piirtämällä siitä kuvan 
 tai tekemällä esittelyn tietokoneella.
9.  Mitä pidit kirjasta? Kenelle voisit sitä suositella? Kirjoita. 
10.  Mitkä asiat kirjassa kiinnostivat sinua eniten?
11.  Keksi kirjalle uusi nimi ja piirrä kansikuva.
12.  Tee jostakin kirjan tapahtumasta neljän ruudun sarjakuva.
13.  Esittele joku kirjan henkilöistä tai mieleen painunut 
 kohtaus tarinasta koodaamalla se esimerkiksi 
 ScratchJr- tai Scratch-ohjelmointikielellä. 
14.  Jos kirjasta tehtäisiin elokuva, millainen traileri siihen 
 tulisi? Tee traileri esimerkiksi iMoviella.
15.  Katso elokuva lukemastasi kirjasta.

 Kirjoita kuvan ympärille ajatus-

15.  Katso elokuva lukemastasi kirjasta.
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Kirjan tekijä:
Päiväys:
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Innostuin lukemaan lisää…

Kirjan nimi Mitä pidit
kirjasta?

Aikuisen
kuittaus

Luin yhteensä                 kirjaa.

Paras lukemani kirja oli

Luin yhteensä                 kirjaa.



Hienoa!
Olet suorittanut lukudiplomin.

Mieti sinulle sopiva tarina,
ota mallia Niilosta!

Avaa rohkeasti uusi kirja,
anna tarinan viedä, vaikka se olisi hurja.

Tutki uutta, vanhasta innostu,
ihmettele ja huomaa, ettet aina kiinnostu.

Kaikista kirjoista ei Niilokaan pidä,
mutta aina löytyy jokin hyvä.

Kirjoissa on mahdollisuus
jokainen teos on kokemus uus.

- Niilo Nalle –- Niilo Nalle –



Lukudiplomin kirjalista

Kirjan nimi Mitä pidit
kirjasta?

Sivu-
määrä

Aikuisen
kuittaus

Lukudiplomi on suoritettu              /      /20

Luin yhteens        sivua.

Opettajan allekirjoitus

Kertomus

Kertomus

Kertomus

Runokirja

Sarjakuva tai lehti

Tietokirja

Lukudiplomi on suoritettu              /      /20

Lukudiplomin kirjalista


