
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 nelosluokkalaisille

 – Lue kuusi kirjaa:  
 yksi lastenkirja, kolme nuortenkirjaa,  
 yksi sarjakuva ja yksi tietokirja.
 – Kiinnostavia kirjoja saa valita myös listan  

 ulkopuolelta.

Lastenkirjat:

Dahl, Roald: Kaikki lastenkirjat
Gahrton, Måns: Hotelli Kultainen mysteeri -kirjat
Hulkko, Johanna: Geoetsivät -kirjat
Kolu, Siri: Me Rosvolat (tai Taika Taksinen –kirjat)
Lipasti, Roope: kaikki lastenkirjat
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani -kirjat
Stanton Andy: Herra Gummi -kirjat
Stilton, Geronimo: Geronimo Stilton -kirjat
Teräs, Mila: Noitapeili tai Kadonnut kaupunki
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka -kirjat

Nuortenkirjat:

Aarnio, Reeta: Maan kätkemät
Ala-Harja Riikka: Ebba -kirjat
Blyton, Enid: Viisikko (tai Salaisuus –kirjat)
Brunila, Marjut: Immu -kirjat
Cabot, Meg: Allien tyttösäännöt -kirjat 
Carter, Allison: Mysteeritytöt -kirjat
Di Terlizzi, Tony: Spiderwickin kronikat -kirjat
Gaiman, Neil: Onneksi oli maitoa
Gliori, Debi: Magiaa -kirjat
Haig, Matt: kaikki nuortenkirjat
Harris, Neil Patrick: Taikajengi -kirjat
Heikkilä, Mervi: Aijalin saarten taru –kirjat (tai Jaan –kirjat)
Heimonen, Satu: Cecilia -kirjat
Heimonen Satu: Sonja -kirjat
Heinänen, Saku: Zaida -kirjat
Helmi, Henna: IceLove -kirjat
Hunter Erin: Etsijät -kirjat, Seviytyjät –kirjat (tai Soturikissat –kirjat)
Ikola, Markus: Jasu -kirjat
Keene, Carolyn: Neiti Etsivä -kirjat
Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja tai Maailman parhaan kaverin päiväkirja
Koskinen, Juha-Pekka: Benjamin Hawk -kirjat
Krekelä, Katja: Venkura -kirjat



Larry H.I: Zac Power -kirjat
Lewis, C.S.: Narnia -kirjat
Lewman, David: CSI -kirjat
Lipasti Roope: Viikinkitrilogia-kirjat (tai Oskari Onniston käsittämättömät 
vastoinkäymiset –kirjat)
Littlewood, Kathryn: Lumoleipomo -kirjat 
Mattila, Ilkka: Mysteerinmurtajat
Mazetti, Katarina: Seikkailuserkut
Pantermuller, Alice: Lotta Levoton -kirjat
Pichon Liz: Tom Gates -kirjat
Rapley Belinda: Ponietsivät -kirjat
Riddel, Chris: Ada Gootti tai Ottilia -kirjat
Rowling, J.K.: Harry Potter -kirjat
Salmi, Hanna: Tuhkimotamma -kirjat
Snicket, Lemony: Surkeiden sattumusten -kirjat
Steen, Hanna van der: Tähtisilmät -kirjat
Taylor, Thomas: Malamanteri -kirjat
Tolonen, Tuutikki: Agnes ja unien avain
Walliams, David: Kaikki lastenkirjat
Wolfe, Sean Fay: Elementia-kronikat
  
Sarjakuvat: 

Goscinny, Rene: Asterix -sarjakuvat
Herge: Tintti -sarjakuvat
Juba: Minerva -sarjakuvat
Morris: Lucky Luke -sarjakuvat
Neel, Julien: Mimu -sarjakuvat
Simpsonit -sarjakuvakirjat
Wirbeleit Patrick: Loota
 

Kokeile myös manga-sarjakuvia, esim:
Azuma, Kiyohiko: Yotsuba
Hido, Ryoji: Verenhimoiset vintiöt
Konami, Kanata: Chi´s sweet home
Kyoukorin: Ace
Mizuho, Rino: Maaginen Suklaapuoti
Takahashi, Yoshihiro: Weed tai Hopeanuoli
tai mikä tahansa muu manga-sarjakuva

Tietokirjat:

Etsi ja lue tietokirja jostain seuraavista aiheista:
 – Maantiede, kartat ja liput 
 – Majan rakentaminen tai nikkarointi
 – Pelit, leikit ja visailut
 – Piirtäminen, maalaaminen ja muut taiteet
 – Mailapelit
 – Agentit, salapoliisit ja vakoilu              
 – Viikingit, Ritarit ja muut historian sankarit           
 – Egyptin historia ja muumiot    



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

Oppilas:

Luin kirjan                   Tein tehtävän 
                 numero

1. kirja:

2 kirja:

3. kirja:

4. kirja:

5. kirja:

6. kirja:
  



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


