
tähtilukija

 

Muhoksen
LUKUDIPLOMI

Oma nimi

Luokka

koulu



Tähtilukija on Muhoksen lukudiplomi. 
 

Lukemalla kirjoja lukudiplomiin saat joka lukuvuoden päätteeksi
Tähtilukija-diplomin. Suoritettuasi kaikki kuusi Tähtilukija-diplomia, saat

kuudennen luokan päätteeksi lisäksi Tähtikartta-kunniakirjan.
 

Lukudiplomi on hauska tapa harrastaa lukemista. Voit löytää uutta
luettavaa, sukeltaa tarinoihin ja tutustua eri kirjallisuuden lajeihin. Kirjoja

voi myös kuunnella äänikirjoina tai lukea e-kirjoina puhelimella.
 

Tämä on mukautettu lukudiplomivihko. 
Mukautettuun diplomiin luetaan vuoden aikana yhteensä neljä kirjaa. Voit

valita kirjat seuraavista kategorioista:
 

lasten- ja nuortenkirjat
kuvakirjat
sarjakuvat

sadut ja satukirjat
runot ja säeromaanit

tietokirjat
 

Juttele opettajasi kanssa sinulle sopivista kirjoista ja suoritustavoista.
Kirjavinkkejä lukudiplomiin löydät eri luokkien diplokirjalistoista.

Kirjalistoista löydät myös vinkkejä äänikirjoista. Voit myös tehdä tästä
vihkosta löytyviä tehtäviä opettajasi kanssa sopimalla tavalla.
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tehtäviä 

Kerro kaverille tai
luokalle kirjasta.

Jos lukemasi kirja
olisi väri, mikä
väri se olisi?

Piirrä jokin kirjan
tapahtuma tai

henkilö.

Etsi kirjasta viisi
sanaa, joista pidät.

Kirjoita ne ylös.

Vinkkaa kirjaa
kaverille.

Kirjoita kirjan
henkilölle kirje, kortti

tai viesti

Ota puhelimella
kuva, joka voisi
olla tarinasta.

Etsi kirjasta kohta, jonka
haluat lukea ääneen
kaverille tai luokalle.

Lue kirjaa yhdessä
ääneen jonkun

kanssa.

Kirjoita tai piirrä,
mitä tavaroita

kirjassa mainitaan.

Tee kartta kirjan
maailmasta tai

tapahtumapaikoista.

Pidä kirjasta lyhyt
tietokilpailu kaverille

tai luokalle.

Jos kaverisi on
lukenut saman kirjan,
keskustelkaa yhdessä

kirjasta.

Etsi ja kirjoita
kirjasta henkilöiden
ja paikkojen nimiä.

Valitse kotoasi jokin
esine joka liittyy kirjaan.

Esittele se luokalle tai
kaverille.

Millä kirjaimella kirjan nimi
alkaa? Keksi samalla kirjaimella

alkavia sanoja, jotka liittyvät
kirjaan.

Pelaa lukiessasi 300
minuutin lukuhaastetta,

lukubingoa tai muuta
lukuhaastetta.

Kerro kirjaston
henkilökunnalle. Mitä

pidit kirjasta ja kenelle
suosittelisit kirjaa?

Täältä löydät lukudiplomin tehtävät.  
Voit myös keksiä oman tehtävän! 



muistiinpanoja
Tähän voit tehdä muistiinpanoja lukemistasi

kirjoista ja tekemistäsi tehtävistä.



Voit värittää

tähden luettuasi

kirjan

1 .  k i r j a :

mitä luit?

3 .  k i r j a :

4 .  k i r j a :

2 .  k i r j a :


