LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO

Lukudiplomivihko
2. luokka

Luetaan kuusi kirjaa: kaksi kertomusta, yksi kuvakirja, yksi runokirja,
yksi sarjakuva ja yksi tietokirja.
Kertomukset 84.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gough, Julian: Karhu ja Kaniini –sarja HEL
Gutman, Dan: Kahjo kouluni -sarja HEL
Jalo, Merja ja Marvi: Onnenkepparit-sarja
Lukupalat–sarja HEL
Marttinen, Tittamari: Leon lemmikkiuutiset- sarja HEL
Niemelä, Reetta: Uljas-sarja
Noronen, Paula: Yökoulu-sarja HEL
Rottböll, Grethe: Luontopartio –sarja HEL
Teräs, Mila: Telma-sarja HEL
Webb, Holly: jokin tekijän kirjoista
Widmark, Martin: Kauhuagentti Nelli Rapp –sarja HEL
Widmark, Martin: Lasse-Maijan etsivätoimisto –sarja HEL

Kuvakirjat 85.22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bright, Rachel: Minun, sanoi orava tai Kyllä, sanoi Koala tai Ihan itse, sanoi susi
Donaldson, Julia: Etsiväkoira Ella
Flygare, Ingrid: Putti–sarja
Freedman, Claire: Komisario Ankka ja kauhea kakkuvarkaus
Frölander-Ulf, Lena: Minä, Muru ja metsä tai Isä, minä ja meri
Keränen, Anssi: Lossi-Lassi –sarja
Mæhle, Lars: Hirmuliskojengi –sarja
Napp, Daniel: Mikko Murina –sarja
Niemelä, Reetta: Tikkumäen–sarja
Pitkänen, Pasi: Kadonneiden eläinten saari
Tucker, Zoe: Rohkea tyttö ja jättiläiset

Sarjakuvat 85.32
•
•
•
•
•
•
•

Blabey, Aaron: Hurja jengi -sarja
Konttila, Tiina & Muhonen, Anne: Sirkus Rinkeli -sarjakuvat
Lindgren, Astrid: Peppi Pitkätossu -sarjakuvat
Mitsuya, Ryo: Mopsi tuli taloon
Mamemoyashi: Kani nimeltä Mulko
Medetai: Hamsteripäiväkirjat
Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä -sarjakuvat

Tietokirjat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brooks, Felicity: Monen sortin perheet 30.15
Butterworth, Chris: Välipalani: mistä ruoka tulee? 67.7
Daynes, Katie: Kysy ja kurkista!: maailman ympäri 03
Daynes, Katie: Kysy ja kurkista!: hyvä vai paha muovi? 50.1
Dickins, Rosie: Kurkista ja koodaa!: kuinka tietokone toimii? 61
Douglas, Jozua: Dinosaurukset 55.4 tai Ennätysten eläimet 58.9 tai Kissan päivät 67.452 tai
Koiran elämää 67.451
Frith, Alex: Lasten luukkukartasto: kurkista maailmaan! 40.02
Frith, Alex: Roskat pois!: kurkista ja kierrätä 66.94
Helsby, Genevieve: Eläinten musiikkiopisto 78
Hoffman, Mary: Meidän ja muiden –sarja
14.8, 50.1, 59.1, 85.22
Jones, Rob Lloyd: Kurkista avaruuteen 52
Juusola, Mervi: Kuinka minusta tuli rohkea: opi tunnetaitoa 14.16
Kunnas, Mauri: Pieni avaruuskirja 52.2 tai Pieni luontokirja 56.9 tai Pieni urheilukirja 79.1
Maali! 79.31
Maclaine, James: Kurkista tietoon 03
Nicholson, Sue: Voiko sateenkaarta koskettaa? 55 tai Voiko tiikerin mahaa kutittaa? 58.9
Niemelä, Reetta: Tikkumäen kepparikirja 85.22
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä liikenteessä 69.9
Pieni ajantieto 49.262
Rheenen, Barbara van: Valtavat valaat 58.11
Ruzicka, Oldrich: Mistä tavarat tulevat tai Opi miten kaikki toimii 03
Uutela, Venla-Maria: Keppari: keppihevosten maailma tai Keppihevosten varusteet 79.84
Waitinen, Matti: Palovaarin turvaopas tai Palovaarin turvatärpit 35.6
Winters, Pierre: Tähdet ja planeetat 52.2 tai Minä päästä varpaisiin 59.1 tai Hui, me lennetään!
69.64

Runot 82.2 vapaavalintainen runokirja

Osa kirjoista löytyy myös äänikirjana, e-kirjana tai muun kielisenä.
= äänikirja,
= e-kirja tai e-äänikirja

i

Tarkat saatavuustiedot löydät sivulta lastu.finna.fi,
jossa voit tehdä myös ilmaisen varauksen.

KERTOMUS

Kirjan nimi ja kirjailija:

Kirjan päähenkilö

Sivuhenkilöt

Tapahtumapaikka

Kuvaile kirjan päähenkilöä kolmella sanalla.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Miten tarina alkoi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Mikä oli tarinan paras kohta? Miksi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Keksi kirjan tarinaan uusi henkilö tai hahmo.
Nimi ja ikä:_______________________________________________
Piirrä kuva uudesta hahmosta:

KERTOMUS

Kirja ja kirjailija:

Kirjan päähenkilö

Sivuhenkilöt

Tapahtumapaikka

Miten tarina alkoi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kerro, millainen kansikuva kirjaan on tehty. Mitä on kuvassa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Suunnittele ja piirrä lukemallesi kirjalle uusi kansikuva. Valitse uuteen
kuvaan joku toinen (tai useampi) kirjan hahmoista.

Kenet piirsit kuvaan?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

KUVAKIRJA

Kirjan nimi ja kirjailija:

Kirjan päähenkilö

Sivuhenkilöt

Tapahtumapaikka

Miten tarina päättyi?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Mitä mieltä olit tarinan lopusta? Mitä ajatuksia tarina sinussa herätti?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kuvittele, että olet kirjailija. Piirrä ja väritä tähän uusi kuvasivu, joka
jatkaa tarinaa. Mitä kirjan hahmoille voisi seuraavaksi tapahtua?

RUNOKIRJA

Kirjan nimi ja kirjailija:

Mikä oli suosikkirunosi lukemassasi runokirjassa? Kerro miksi.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Etsi lukemastasi runokirjasta viisi (5 kpl) erikoista tai hauskaa sanaa.
Kirjoita ne lakanoihin pyykkinarulle.

Kirjoita itse tähän runo, jossa käytät kaikkia viittä pyykkinarulle
keräämääsi sanaa.

SARJAKUVA

Kirja ja kirjailija:

Lukemasi sarjakuvakirjan päähenkilö katsoo kiikareilla kohti kotiaan.
Mitä hän näkee siellä? Piirrä tai kirjoita.

Kerro yhden lukemassasi sarjakuvakirjassa olleen tarinan juoni
lyhyesti. Mitä tarinassa tapahtui?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kerro oma mielipiteesi kirjasta. Kuinka monta tähteä annat kirjalle?
Väritä.

Mikä oli mielestäsi kirjan hauskin ruutu? Kirjoita tai piirrä tähän, mitä
siinä sanottiin tai tapahtui.

TIETOKIRJA

Kirjan nimi ja kirjailija:

Piirrä kuva lukemasi tietokirjan aiheesta.

Kirjoita uusi jännä tieto, joka houkuttelee
kaverin lukemaan saman kirjan.

Kirjoita uusi yllättävä tieto, jonka opit kirjasta.

Kirjoita hauska tieto,
jota et usko opettajasi vielä tietävän.

Keksi lukemasi tietokirjan avulla kolme tietokilpailukysymystä.
Kirjoita vastaukset nurinpäin niille varattuun kohtaan.

Kysymys nro 1:

Kysymys nro 2:

Kysymys nro 3:

Vastaus nro 3:
Vastaus nro 2:
Vastaus nro 1:

OTA KIRJA KAVERIKSI!
Suorituspäivä ja suorituksen hyväksyjän allekirjoitus
__ . __.202__ _______________________________

Kaikkien lukudiplomin suorittaneiden kesken
arvotaan yllätyspalkintoja.
Suoritusaikaa on toukokuun loppuun saakka.
Jos haluat osallistua arvontaan, täytä yhteystietosi ja palauta
alla oleva arvontalipuke johonkin Lahden kirjastoon tai
kirjastoautoon.

Olen suorittanut 2. luokan lukudiplomin ja haluan osallistua arvontaan!

Nimi: __________________________________________
Puhelinnumero: _________________________________
Ryhmä: ________________________________________

