Kaikki kirjalistat löydät
myös osoitteesta :
eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat
tai skannaamalla QR-koodin.

1.-2. LUOKKA: LUKEMINEN ALKAA

Tässä listassa on vinkkejä
mukavista ja helpoista kirjoista.
Kumpanakin lukuvuonna
luetaan viisi kirjaa tai satua.
Lue jokaiseen ryhmään yksi
sopiva kirja.
Saat valita lukemista vapaasti
listalta tai sen ulkopuolelta
oman mielenkiintosi mukaan.
Viidennen kirjan saat valita
täysin vapaasti.
Sovi kirjoista opettajan kanssa.

TARINOITA
Lue jokin helppolukuinen lastenkirja, esimerkiksi
jokin näihin sarjoihin kuuluvista kirjoista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bross, Helena: Pikkulukuavain (tavutettu)
Dolan, Penny: Karlon sirkus (tavutettu)
Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo (tavutettu)
Rooney, Anne: Hyvä Henkka (tavutettu)
Wallace, Karen: Etsiväkoira (tavutettu)
Lukumestari (tavutettu)
Vihreä banaani -sarja (osa tavutettu)
Bross, Helena: Lukuavain
Coe, Catherine: Länkkäri-Lasse
Grindely, Sally: Suuri seikkailu
Impey, Rose: Piraatti-Pete -sarja
Kallioniemi, Tuula: Reuhurinne Lue itse -sarja
Sininen ja punainen banaani
tai joku muu opettajan kanssa sovittu kirja.

KOTIMAISIA KUVAKIRJOJA

RUNOKUVAKIRJOJA

Lue jonkun suomalaisen kirjailijan kirjoittama
kuvakirja, esim. näiltä kirjailijoilta:

Lue jokin riimitetty kuvakirja,
esimerkiksi näiltä kirjailijoilta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Harjanne, Maikki
Heikkilä, Petra
Kanto, Anneli
Kirkkopelto, Katri
Majaluoma, Markus
Mickwitz, Camilla
Nopola, Tiina
Parvela, Timo
Reittu, Ninka
Teräs, Mila

• tai joku muu opettajan kanssa
sovittu kotimainen kuvakirja.

Bright, Rachel
Donaldson, Julia
Jarman, Julia
Koskinen, Juha-Pekka
Kujanpää, Lotta
Lehtinen, Emilia
Mander, Sanna: Avain hukassa
TAI Pipsa Pipariviulun 42 kaveria
• Mitton, Tony
• tai joku muu opettajan kanssa
sovittu runokuvakirja.

TIETOKIRJOJA
Lue jokin sinua kiinnostava tietokirja,
esimerkiksi nämä ovat kivoja (suluissa kirjastoluokka):
• Butterfield, Moira: Meidän maailmamme : lasten
elämää eri maissa (49)
• Butterworth, Chris: Välipalani : Mistä ruoka tulee (67.7)
• Cruz, Carlos da: Päivä maapallolla : koulussa (40.1)
TAI Dinosaurusten mitalla (55.4) TAI Eläinten mitalla (58.9)
• Hoffman, Mary: Meidän ja muiden -sarja
• Maclaine, James: Kurkista tietoon (03)
• Kysy ja kurkista -sarja
• Suomen eläimet -sarja
• Kunnas, Mauri: Hauska eläinkirja (58.1),
Hupsu vauhtikirja (62.5), Pieni avaruuskirja (52.2),
Pieni luontokirja (56.9), Haurjan hauska unikirja (85.22)
• Pienestä isoksi –sarja
• Palanterä, Jaana: Tavutettu eläinkirja
• Palanterä, Jaana: Tavutettu maailma
• Pienet tutkijat -sarja
• tai joku muu opettajan kanssa sovittu tietokirja.

Lukuiloa!
Opettaja ohjeistaa oppilaita miten
lukudiplomin suorittamista seurataan.

