
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 viidesluokkalaisille

 – Lue kuusi kirjaa:  
 neljä nuortenkirjaa, yksi tietokirja  
 ja yksi vapaasti valittava kirja.
 – Kiinnostavia kirjoja saa valita myös listan  

 ulkopuolelta.

Nuortenkirjat:

Aho, Marja: Cheertytöt- kirjat
Bradfors, Chris: Nuori samurai -kirjat 
Cassidy, Cathy: Suklaamuruset -kirjat
Collins, Suzanne: Alismaan tarinat- kirjat
Columbus, Chris: Hurjien tarinoiden talo –kirjat
Dunmore, Helen: Ingo- kirjat
Everest, D.D: Archie Greene –kirjat
Frantz, Eva: Osasto 23
Gier, Kerstin: Rakkaus ei katso aikaa -kirjat
Gliori, Debi: Magiaa- kirjat
Gahrton, Måns: Meidän oma futisjengi -kirjat
Grant, Michael: Mahtavat 12 –kirjat
Grey, Jacob: Varismiekka (tai  joku muu Kraa- kirjoista)
Griffits, Andy: Maailman paras puumaja –kirjat
Hagmar, Pia: Klara- kirjat
Hai, Magdalena: Gigi ja Henry –kirjat
Hai Magdalena: Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta tai 
Kuolleiden kirja : Paluu Uhriniituntakaiseen
Heikkinen, Karo: Sirpale
Holopainen, Anu: Iik!- kirjat
Horst, Jørn Lier: Clue- kirjat
Huusko Teija: Balettia, Alina!
Jalo, Marvi: Kaikki hevoskirjat
Jalo, Merja ja Marvi: Jesse- kirjat
Kaaberbøl, Lene: Näkijän kirja- kirjat
Kanto, Anneli: Futistyttö- kirjat
Kerr, P.B.: Lampun lapset- kirjat
Koskinen, Jukka-Pekka: Haavekauppias (tai muut sarjan kirjat)
Kuronen, Kirsti: Vili Voipio- kirjat
Luhtanen Sari: Totuus Tarusta- kirjat
Lukkarila, Päivi: Panda- kirjat
Mack, W. C.: Hattutemppu (tai muut sarjan kirjat)
Maistre, Prune de: Mia ja valkoinen leijona
Marttinen, Tittamari: Viivi Pusu- kirjat



Meripaasi, Helena: Tassu-trio- sarja
Mikama, Anniina: Taikuri ja taskuvaras- (tai muut sarjan kirjat)
Mulligan, Andy: Roskaa
Murray, Tamsyn: Kaikkien aikojen Camilla- kirjat
Ohlsson, Kristina: Lasilapset- kirjat tai Zombikuume
Ohtonen Kimmo: Ikimaa- kirjat
Oldfield, Tom: Nuorten jalkapallokirja- kirjat
Paolini, Christopher: Perillinen- kirjat
Part, Michael: Nuorten jalkapallokirja- kirjat
Pastis, Stephen: Timi möhläri- kirjat
Paver, Michelle: Pronssisoturit- kirjat
Peltoniemi, Sari: Avaimenkantaja- kirjat
Pietikäinen, Markku: Kelmejä ja kesäduunareita
Riordan, Rick: kaikki nuortenkirjat
Rodkey, Geoff: Tapperin kaksoset- kirjat
Rossi, Nemo: Arkeomysteeri- kirjat
Rubin, Sarah: Alice Jones koodaa ja ratkoo- kirjat
Rylander, Chris: Eeppisten epäonnistumisten sarja- kirjat
Russell, Renée: Nolo elämäni- kirjat
Sandelin, Annika: Yokon yökirja- kirjat
Scarrow,Simon: Gladiaattori- kirjat
Smith, Dan: Big Game
Stehn Malin: Starlight- kirjat 
Sten, Camilla: Synkät vedet- kirjat
St. John, Lauren: Valkoinen kirahvi (tai joku muu Martine-kirja)
Suvitie, Iiris: Kymmenestä metristä
Tanskanen, Tiina: Hevostyttö Iitu -kirjat
Townsend, Jessica: Nevermoor- kirjat
Veirto, Kalle: Sählymestarit- kirjat tai Tähtiketju- kirjat
Widmark, Martin: David & Larissa- kirjat
Wilson, Jacqueline: Kaikki nuortenkirjat
Vuorma, Tuuli: Roistoakatemia- kirjat

Tietokirjat:

Etsi ja lue tietokirja jostain seuraavista aiheista:
 – Aaveet, vampyyrit, hirviöt, noidat ja ufot
 – Hevoset, ponit ja ratsastus
 – Kauneudenhoito, kynnet ja kampaukset
 – Metsäneläimet ja Petoeläimet
 – Käsityöt, virkkaus, neuleet, ompelu ja nikkarointi
 – Retkeily, suunnistus, erätaidot ja selviytymistaidot
 – Murrosikä ja ihmiskeho    



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


