
Valitse ja lue tai kuuntele mieleisesi kirjat listasta.
Tee yksi tehtävä jokaisesta lukemastasi tai kuuntelemastasi
kirjasta. 
Valitse aina kirja jota et ole vielä lukenut. 
Näytä tekemäsi tehtävät opettajallesi.

Diplomin suorittamiseen sinulla on aikaa lähes koko lukuvuosi,
palauta kirjalappu opettajallesi viimeistään toukokuun alussa.

Sopivia kirjoja löydät kirjaston tekemästä kirjalistasta. 
Löydät linkin kirjaston kotisivuilta 

www.nousiainen.fi - lapset ja nuoret
kirja voi olla myös jokin muu kuin listan kirja. 

Lukudiplomin kolme tasoa:
Pronssi: 1-4 kirjaa
Hopea: 5-9 kirjaa
Kulta: 10 kirjaa tai enemmän

Yhteistyössä Nousiaisten kirjasto ja peruskoulut

 

Lukudiplomin ohje oppilaalle  
1-2 lk 

Lukutaito karttuu lukemalla!
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Oma nimi:
___________________________________________________________________________

 

 
Kirjoita tähän lukemasi tai kuuntelemasi kirjat sekä tekemäsi tehtävät:

Kirjan nimi                                                                                                                        Tehtävän     
ja kirjoittaja:                                                                                                                        numero:

1.__________________________________________________    ____
    
2. _________________________________________________    ____
   
3.__________________________________________________   ____
 
4. _________________________________________________    ____

5. _________________________________________________    ____

6. _________________________________________________    ____

7. _________________________________________________    ____
 
8._________________________________________________     ____
 
9. _________________________________________________    ____
 
10. ________________________________________________    ____
 

   

                                                                                Tarvittaessa voit jatkaa sivun toiselle puolelle. 

   

Lukudiplomin oppilaan kirjalappu 1-2 lk

Kirja on kiva kaveri!

Lukudiplomin kolme tasoa:
Pronssi: 1-4 kirjaa
Hopea: 5-9 kirjaa

Kulta: 10 kirjaa tai enemmän

Yhteistyössä Nousiaisten kirjasto ja peruskoulut 

Kirjoita tähän kirjalappuun lukemasi tai kuuntelemasi kirjat.
Tee tehtävät ja näytä ne opettajalle sitä mukaa kun olet ne tehnyt.
Palauta kirjalappu opettajallesi viimeistään toukokuun alussa.



Lukudiplomin
kotitehtävälappu 1-2 lk 

Tykkään
kirjoista!

 

 

Olen tehnyt tehtävän numero:
 

_____
 

 
_______________________________

Huoltajan allekirjoitus ja päiväys

   

Oma nimi:
__________________________________________ 



  

Piirustus
1.Piirrä päähenkilön kuva. Millaiset vaatteet hänellä on?
2.Piirrä päähenkilön koti. Mitä esineitä ja tavaroita siellä on?
3.Piirrä jokin kirjan tapahtumapaikka.
4.Valitse kirjasta hauska tapahtuma ja piirrä siitä kuva. Keksi kuvalle
nimi.

Kirjoitus
5. Kirjoita kirja-arvostelu, Mikä kirjassa oli hyvää tai huonoa?
6.Kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.
7.Etsi kirjasta ihmisten, eläinten nimiä, kirjoita lista. Montako löysit?
8. Etsi kirjasta paikkojen nimiä, kirjoita lista. Montako löysit?

Toiminnallinen
9.Vinkkaa kirja kaverille. Kerro miksi kirja oli hyvä tai hauska. Älä kerro
loppuratkaisua.
10.Lue mielestäsi hauska kohta kirjasta luokkakavereillesi.
11. Valitse kolme asiaa kirjasta. Esitä ne luokallesi. Luokkakaverisi
saavat arvata mitä esität.

Kotona
12. Lue kotona ääneen perheellesi koko kirja tai vähintään kahdeksan 
 sivua.
13. Tuo viisi kirjaan liittyvää esinettä kotoasi ja kerro luokallesi miten ne
liittyvät kirjaan.
14.Esittele kirjan kolme henkilöä perheellesi.
15. Etsi ympäristöstäsi kolme asiaa, jotka esiintyvät lukemassasi
tietokirjassa ja ota kuva niistä. (esim. hyönteinen, lemmikkieläin,
kulkuneuvo)
  

16. Keksi ja toteuta oma tehtävä!

Lukudiplomin tehtävät 1-2 lk

Pientä puuhaa
tiedossa, jippii!
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