
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 kuudesluokkalaisille

 – Lue kuusi kirjaa:  
 neljä nuorten- tai nuorten aikuisten kirjaa, 
 yksi sarjakuva ja yksi tietokirja.
 – Kiinnostavia kirjoja saa valita myös listan  

 ulkopuolelta.

Nuortenkirjat:

Black, Holly: Magisterium - kirjat
Brallier, Max: Maailman viimeiset tyypit - kirjat
Colfer, Eoin: Artemis Fowl - kirjat tai W.A.R.P – kirjat
Davidson, I. I.: The ghost network – kirjat
Gaiman, Neil: Coraline tai Hautausmaan poika
Halme, Antti: Mafiakesä tai Voodookesä
Harrison, Michelle: 13 - sarjan kirjat
Henna Helmi: Miisa - kirjat
Kallioniemi, Tuula: Pako, Risteys tai Verkot
Korkea-aho, Kai: Zoo - kirjat
Kökkö, Hanna: Kätkö tai joku muu kirjailijan nuortenkirja
Landy Derek: Keplo leutokalma - kirjat
Lehtinen, Tuija: Rebekka - kirjat 
Levola Kari: Musta kaista - kirjat
Lorey Dean: Painajaisakatemia - kirjat
Lönn, Pasi: Hyppy syvyyteen tai joku muu kirjailijan nuortenkirja
Meloy, Colin: Sysimetsä – kirjat
Mäkitalo Janne: Pääkallokiitäjät – kirjat
Palacio, R.J.: Ihme tai Auggie ja minä
Parvela, Timo: Sammon vartijat - kirjat
Parvela, Timo: Kepler62 - kirjat
Pehkonen, Kirsi: Aloituskiekko tai joku muu sarjan kirja
Pietikäinen, Markku: Painajainen leirikoulussa tai Kalmasaaren erakko
Pullman, Philip: Universumien tomu - kirjat
Remes, Ilkka: Kaikki kirjailijan nuortenkirjat
Sairio, Anna-Riikka: Milja - kirjat
Siirilä, Jussi: Sekaisin Kreikasta tai Barrikadikesä
Silvan Heidi: Kaikki nuortenkirjat
Toivola Ritva: Kaikki kirjailijan nuortenkirjat
Wegelius, Jacob: Merten gorilla
Veirto Kalle: Pelibunkkerin pojat 



Nuorten aikuisten kirjat:

Albertalli: Minä Simon, Homo sapiens tai Sydänsurujen kääntöpuoli
Birchall, Katy: It-girl - kirjat
Bourne Holly: Kaikki nuorten aikuisten kirjat
Cline, Ernest: Ready player one tai Armada
Delikouras, Aleksi: Nörtti - kirjat
Gier, Kerstin: Unien kirjat -sarja 
Green, John: Tähtiin kirjoitettu virhe tai joku muu kirjailijan nuorten aikuisten kirja
Han Jenny: Pojille joita joskus rakastin
Halme Antti: Metalliveljet - kirjat
Helminen, Sini: Väkiveriset - kirjat
Jägerfeld, Jenny: Comedy queen
Lukkarila Päivi: En ikinä luovuta
Paretskoi, Jyri: Shell´s Angles - kirjat tai K-15 - kirjat
Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä, Opeta minut lentämään tai Hanaa Kosonen
Scarrow, Alex: Time Riders - kirjat
Sugg Zoe: Girl online - kirjat
Star Wars - kirjat
Valmu L.K: Poika, Lappilainen tai Ystävä
Veirto, Kalle: Ohut hauska kirja - sarja
Wickström Mika: Meidän jengin Zlatan - kirjat 
Yoon Nicola: Kaikki kaikessa tai Aurinko on tähti
  
Sarjakuvat: 

Lue jotain, mitä et ole aiemmin lukenut!
 

Kaikki manga-sarjakuvat
Kukkonen, Janne: Voro-kirjat
Lise: Nemi-kirjat
Muhonen, Anne: nuorten tai nuorten aikuisten sarjakuvat
Närhi, Kati: nuorten aikuisten sarjakuvat
Piko ja Fantasio-kirjat
Russell, P. Craig: Coraline
Star wars-kirjat
Supersankari-kirjat: Spiderman, Superman ym.

Tietokirjat:

Etsi ja lue tietokirja jostain seuraavista aiheista:
 – Ihminen, murrosikä, seurustelu
 – Elokuvat
 – Historia
 – Kalastus ja metsästys
 – Ruoka (ruuanlaitto tai leivonta)
 – Tiede ja keksinnöt TAI Ympäristönsuojelu
 – Kirjailijan, muusikon tai urheilijan elämäkerta



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




