
Tervetuloa Ketunkierrokselle!

Kaarinan kaupunginkirjaston Ketunkierros-lukudiplomin voi lukea perus-
koulun 1-6 luokilla. Lukudiplomin lukeminen on vapaaehtoista, ellei opettaja 
toisin määrää.  Ensimmäistä kertaa diplomia tekevät oppilaat saavat kirjas-
tosta lukudiplomikansion, johon he voivat koota tehtävät ja muut diplomi-
materiaalit.

Oppilas valitsee ja lukee kirjat

Lukudiplomiin luetaan kuusi kirjaa ja lukuaikaa on koko lukuvuosi. Ekaluokalla 
diplomin voi lukea myös kevennettynä (vähintään 3 kirjaa). Oppilas valitsee 
kirjat oman luokkansa kirjalistassa olevan ohjeen mukaan. Listat löytyvät 
Kaarinan kirjastoista sekä kirjaston internet-sivuilta. Kirjoja saa valita myös 
listojen ulkopuolelta ja opettaja päättää ovatko oppilaan ehdottamat kirjat 
diplomiin sopivia. Jokaisesta kirjasta tehdään lukudiplomitehtävä.

Opettaja ohjaa lukemista

Opettaja tarkastaa, että kirjat on luettu ja tehtävät on tehty. Apuna voi käyttää 
oheisia luetut kirjat ja lukudiplomitehtävät -sivuja. Opettajalla on oikeus joustaa 
diplomitehtävissä tarpeen mukaan, tärkeintä on kirjojen lukeminen!
Oppilas voi tehdä lukudiplomitehtäviä myös kotona. Tällöin vanhemmat 
ilmoittavat tehdystä tehtävästä opettajalle, joko oheisella tehtävälomakkeella 
tai Wilmassa. 

Kirjasto tulostaa diplomit

Hyvissä ajoin ennen lukukauden loppua opettaja kokoaa 
lukudiplomin lukeneiden oppilaiden nimet ja ilmoittaa 
ne kirjastoon. Kirjasto tulostaa ja allekirjoittaa diplomit 
ja toimittaa ne opettajalle. Kaikkien lukudiplomin 
lukeneiden kesken arvotaan palkintoja. 

Kysy lisää omasta lähikirjastostasi!



Kaarinan kaupunginkirjaston 
Ketunkierros-lukudiplomi

Kirjalista tokaluokkalaisille

Diplomiin luetaan kuusi kirjaa: 
yksi kuvakirja, kaksi helppolukuista kirjaa, 
yksi lastenkirja, yksi runokirja ja yksi tietokirja. 

Kiinnostavia kirjoja saa valita myös listan ulkopuolelta.

Kuvakirjat:

Butler, M. Christina: kaikki kuvakirjat
Flygare, Ingrid: Putti-kirjat
Happonen, Kaisa: Piste-kirjat
Havukainen, Aino: Tatu ja Patu -kirjat  
Kanto, Anneli: Viisi villiä Virtasta -kirjat
Knutsson, Gösta: Pekka Töpöhäntä -kirjat 
Kunnas, Mauri: Herra Hakkarainen tai Tassulan tarinat tai Riku, Roope ja Ringo -kirjat 
Lindgren, Astrid: kaikki kuvakirjat
Majaluoma, Markus: Hulda ja Jalmari -kirjat
Niemelä, Reeta: Nähdään majalla -kirjat
Nopola, Tiina: Siiri tai Rauhallinen Erkki -kirjat 
Ruuska, Kerttu: Elsa ja Lauri –kirjat
Simola, Leea: Siri-kirjat
Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä -kirjat

Helppolukuiset kirjat:

Diplomiin kelpaavat kaikki kirjat sarjoista:
 – Hyppää kirjan kyytiin!
 – Kirjakaveri 
 – Kirjatiikeri
 – Lukupalat
 – Lukupiraatti
 – Punainen ja sininen banaani 
 – Suuri seikkailu
 – Länkkäri Lasse
 – Piraatti-Pete 
 – Ensiluokkaiset
 – Lasse-Maijan etsivätoimisto  



Lastenkirjat: 

Anrell, Lasse: Futisjunnut-kirjat
Barrows, Annie: Isa + Bea -kirjat
Cantini, Barbara: Mortina-kirjat
Cronin, Doreen: Tipujengi
Gough, Julian: Karhu ja kaniini -kirjat
Gutman, Dan: Kahjo kouluni -kirjat 
Hallberg, Lin: Sinttu- tai Eppu-kirjat 
Halvarsson, Isabelle: Täplä-kirjat 
Harrison, Paula: Kisu-kirjat 
Jalo, Marvi: Unelmakoirat-kirjat
Jalo, Merja: Onnenkepparit-kirjat tai Kotikulman etsivät -kirjat
Kaarla, Riina: Arttu Tirttu -kirjat tai Pet Agents -kirjat
Kuutti, Maria: Anna ja Elvis -kirjat
Lagercrantz, Rose: Dunne-kirjat
Landers, Ace: Lego Star Wars -kirjat
Ljunggren, Magnus: Futaajat-kirjat 
Marttinen, Tittamari: Empun eläinhotelli -kirjat
Muncaster, Harriet: Isadora Kuu -kirjat
Nopola, Sinikka: Heinähattu ja Vilttitossu -kirjat 
Parvela, Timo: Ella-kirjat tai Pate-kirjat
Smith, Alex T.: Kaarle-kirjat 
Sparring, Anders: Vorosen perhe -kirjat
Troll: Mestarietsivä Peppunen -kirjat

Runokirjat: 

Etsi kirjastosta runohylly (82.2), valitse sieltä joku hauskan tai kiinnostavan 
näköinen runokirja ja lue se.

Tietokirjat:

Etsi ja lue tietokirja jostain sinua kiinnostavasta aiheesta.



Kaarinan kaupunginkirjaston Ketunkierros

Lukudiplomitehtävät

Piirustus- ja askartelutehtäviä

1.  Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä tai jostain kirjan tärkeästä tapahtumasta.
2. Tee kirjaan uusi kansikuva tai myyvä mainos.
3. Piirrä sarjakuva kirjan tapahtumista.
4. Jos kirjasta tehtäisiin elokuva ja sinä saisit päättää, niin ketkä siinä  
  esiintyisivät? Missä se filmattaisiin? Millainen olisi puvustus? Tee ajatuskartta. 
5. Tee kirjan tapahtumista aikajana. 
 

Kirjoitustehtäviä

6. Tee lista kirjan henkilöistä ja siitä, miten he tarinaan liittyvät (esim.  
  Emilia – päähenkilö, Halonen – marsu, Simo – Emilian paras ystävä, jne).
7. Kirjoita kirje tai postikortti jollekin kirjan henkilöistä.
8. Kirjoita kirje tai kortti kirjan kirjoittajalle tai kuvittajalle.
9. Esittele kirjan päähenkilö. Miltä hän näyttää, millainen hän on ja mistä  
  hän pitää?
10. Kirjoita kirja-arvostelu. Mikä kirjassa oli hyvää tai huonoa? Kenelle  
  suosittelisit kirjaa?
11. Kirjoita kirjasta runo tai rappi.
12. Tee kirjasta sanaristikko.

Toiminnallisia tehtäviä

13. Vinkkaa kirja luokkatovereillesi. Älä missään nimessä paljasta loppuratkaisua!
14. Tee kavereittesi kanssa jostain kirjan tilanteesta näytelmä ja esittäkää se   
  muulle luokalle.
15. Tee kirjan pohjalta tietokilpailu tai -visa luokkatovereillesi.
16. Lausu luokallesi kirjan hauskin tai koskettavin runo.
17. Esittele luokallesi jotain, mitä olet kirjasta oppinut (taikatemppu, käsityö).
18. Muodostakaa 3-5 oppilaan lukupiiri. Valitkaa kivat kirjat, lukekaa ne ja  
  esitelkää ne sitten toisillenne.
19. Paritehtävä: Valitkaa toisillenne kirja josta itse pidätte, lukekaa kirjat ja  
  keskustelkaa niistä. Oliko kaverin kirjavalinta yllättävä tai haastava?  
  Pidittekö kaverin valitsemasta kirjasta?
20. Tee kirjasta kirjatraileri tai lyhyt elokuva. 
21. Nikkaroi, askartele, leivo, meikkaa, kampaa, neulo tai virkkaa kirjan ohjeen  
  mukaan.
22. Kerro lukemasi kirjan juoni vanhemmillesi.
23. Lue ääneen pikkusisaruksillesi tai vanhemmillesi (kuvakirja, satu, tai pari  
  lukua romaanista).
24. Keksi ja toteuta oma lukudiplomitehtävä.

Kun olet tehnyt kotitehtävän, anna kotitehtävälappu aikuiselle ja pyydä siihen  
allekirjoitus. Näytä allekirjoitettu kotitehtävälappu opettajalle. 



Kaarinan kaupunginkirjaston Ketunkierros
Lukudiplomiin lukemani kirjat

Lue lukudiplomiin 6 kirjaa: 
yksi kuvakirja, kaksi helppolukuista kirjaa, yksi lastenkirja, yksi runokirja ja yksi tietokirja.

Oppilas:

Luin nämä kirjat                  Tein tehtävän 
                 numero

1. kirja:

2 kirja:

3. kirja:

4. kirja:

5. kirja:

6. kirja:
  

2. lk



Oppilas:

on suorittanut kotona lukudiplomitehtävän numero:

Luettu kirja:

Pvm. ja huoltajan allekirjoitus

Kaarinan kaupunginkirjaston Ketunkierros
Lukudiplomin kotitehtävä

Oppilas:

on suorittanut kotona lukudiplomitehtävän numero:

Luettu kirja:

Pvm. ja huoltajan allekirjoitus

Kaarinan kaupunginkirjaston Ketunkierros
Lukudiplomin kotitehtävä


