Lukudiplomi 7. luokka
Diplomia varten on luettava lukuvuoden aikana kymmenen kirjaa. Näistä neljä kuuluu pakollisena
kaikille oppilaille, ja ne valitsee opettaja. Kaksi lukudiplomikirjaa saat valita itse (ryhmät 5 ja 6).
Neljä kirjaa valitaan seuraavista ryhmistä ohjeiden mukaan. Kaikki tehtävät voit tehdä joko käsin tai
tietokoneella. Jos teet tehtävän tietokoneella, käytä kirjasinkokoa 11 ja riviväliä 1,5. Palauta työt
opettajan gmail-sähköpostiin.

1. ryhmä
Lastenkirjat
Voit valita minkä tahansa lastenkirjan, jossa on vähintään 100 sivua. Esim.
Astrid Lindgrenin,
Roald Dahlin,
Jukka Parkkisen,
Timo Parvelan,
Jalmari Finnen,
Sinikka ja Tuula Nopolan kirjat tai
C.S. Lewisin Narnia-sarja
2. ryhmä
Seikkailukirjat tai tyttö- ja poikakirjat (koulun kirjastossa mm. seuraavat)
Enid Blyton: Viisikot
Carolyn Keene: Neiti Etsivät
Mary Mark: Eevan luokka –sarja
F.H. Burnettin ja Cynthia Voigtin kirjat,
Louis Stevenson: Aarresaari
Mark Twain: Tom Sawyerin seikkailut, Huckleberry Finnin seikkailut
Anders Jacobsonin & Sören Olssonin Bertit
Jalojen hevoskirjat
Alfred Hitchcock: Kolme etsivää -sarja
Jorma Kurvinen: Susikoira Roi –sarja
Rauha S. Virtasen ja K. M. Peytonin kirjat
3. ryhmä
Harry Potter ja viisasten kivi tai mikä tahansa muu Potter
4. ryhmä
Kotimainen nuortenkirja: Kirjat ovat vain ehdotuksia. Voit valita minkä tahansa
suomalaisen kirjailijan kirjan.
Ilkka Remes, Jyri Paretskoi, Tuija Lehtinen, Jukka Parkkinen , Marja-Leena Tiainen, EskoPekka Tiitinen, Kari Levola, Timo Parvela, Kirsti Ellilä, Sirpa Puskala, Terhi Rannela,
Linnea Parkkonen, Elina Rouhiainen…
5. ja 6. ryhmä
Omavalintainen kirja
Valitse luettavaksesi kirja, jossa on vähintään 100 sivua. Voit etsiä lukuvinkkejä netistä tai
pyytää niitä opettajalta tai koulun kirjastosta. Särmä-oppikirjan aukeamalla s. 170-171 on
myös joitakin vinkkejä.

Seitsemännen luokan lukudiplomitehtävät
1. ryhmä
Lastenkirjat
Piirrä lukemasi kirjan päähenkilö ja tärkeimmät sivuhenkilöt. Voit myös leikata lehdistä
kuvia, jos et halua piirtää. Kirjoita henkilöiden viereen lyhyesti, millaisia he ovat
luonteeltaan ja mitä pyrkimyksiä tai tavoitteita heillä on. Kerro myös, minkälaiset suhteet
päähenkilöllä ja sivuhenkilöillä on toisiinsa.

2. ryhmä
Seikkailukirjat tai tyttö- ja poikakirjat
Tee lukemastasi kirjasta juonikaavio, josta käyvät ilmi kirjan päätapahtumat. Selosta
juonesta noin 5 – 6 pääkohtaa. Ohjeen kaavion tekemiseen löydät Särmän sivulta 188.
Kerro lopuksi mielipiteesi: mikä kirjassa oli hyvää ja mikä huonoa.

3. ryhmä
Harry Potter
Tee sanaristikko.

4. ryhmä
Kotimainen nuortenkirja
Kirjoita kirjalle uusi loppu tai jatka tarinaa. Otsikoi tekstisi.

5. ryhmä
Omavalintainen kirja
Olet tv-, radio- tai lehtitoimittaja. Haastattele jotakin kirjan henkilöä. Tee kymmenen
kysymystä ja keksi niihin vastaukset. Apua saat Särmä-oppikirjan aukeamalta s. 72-73.
Sido kysymykset kirjan tapahtumiin. Kerro myös, miksi valitsit juuri kyseisen kirjan
luettavaksesi.

6. ryhmä
Omavalintainen kirja
Piirrä tai suunnittele muulla tavoin joku kirjan tapahtumapaikoista tai vastaa opettajan
antamaan kysymyslomakkeeseen.

