
TÄMÄN VIHKON OMISTAA:



HEI!
Minä olen Lieska Lohikäärme.
Tehtäväni on sytyttää lukuliekki,
voisitko sinä auttaa minua?
Lukuliekki syttyy,
kun luetaan yhdessä kirjoja ja tehdään kivoja tehtäviä!

Tästä vihosta löydät tehtävät,
joita on yhteensä viisi.
Jos haluat, voit tehdä ne erilliselle paperille.
Voit tehdä ne missä järjestyksessä haluat.
Voit tehdä ne yksin
tai yhdessä äidin, isän, mummin, vaarin  
tai vaikkapa eskariryhmän kanssa.

Jos osaat jo lukea, voit lukea kirjoja itse.
Kirjoja on kuitenkin kiva tutkia,
vaikka et vielä osaisikaan lukea.
Voit sytyttää lukuliekin  
myös kuuntelemalla kun joku lukee sinulle
sekä katselemalla kirjojen kuvia!

Saat myös värityskuvan.
Sitä saa värittää sitä mukaa,
kun teet tehtäviä.
Kun kaikki tehtävät on tehty,
olet sytyttänyt lukuliekin.

Onnea matkaan!
Terveisin Lieska



KUUNTELE SATU
Osallistu satuhetkeen.
Satuhetkeen voit osallistua kirjastossa,
päiväkodissa, kerhossa tai vaikka kotona vanhemman kanssa.

Satuhetken järjesti:

Satuhetkellä luettu kirja:

Mahtavaa, olet suorittanut 
ensimmäisen tehtävän! 
 
Voit värittää värityskuvasta
kaikki numerolla 1 merkityt alueet.



LUE KUVAKIRJA!
Valitse hauskannäköinen kuvakirja ja lue se
tai lukekaa se yhdessä jonkun kanssa.

Tee alla olevista tehtävistä ainakin yksi:

1. Piirrä päähenkilön koti tai kartta kirjan tapahtumapaikoista. 

2. Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä, maalaa tai muovaile se. 

3. Ryhmätehtävä: Kerätkää ulkoa kiviä, maahan pudonneita 
keppejä, käpyjä ja muuta materiaalia. Rakentakaa 
luonnonmateriaaleista jokin kirjan tapahtumapaikka.

Kun olet saanut tämän tehtävän 
tehtyä,voit värittää värityskuvasta 
kaikki numerolla 2 merkityt alueet.

Hyvin menee!

Minkä kirjan luit?



Piirrä kuvakirjan päähenkilön koti  
tai kartta kirjan tapahtumapaikoista

Valitse hauskannäköinen kuvakirja ja lue se
tai lukekaa se yhdessä jonkun kanssa.



LUE RUNO- TAI 
LORUKIRJA!
Lue tai lukekaa yhdessä jokin runo- tai lorukirja.

Minkä kirjan luit?

Tee alla olevista tehtävistä ainakin yksi:

1. Piirrä kuva jostain kirjan runosta. 

2. Etsi kirjasta kolme riimiparia (esim. talo-valo, laukku-paukku,  
soittaa-voittaa) ja keksi muutama riimipari lisää. 

3. Ryhmätehtävä: Aikuinen lukee runokirjasta runoja. Kaikki saavat 
sanoa tykkäsivätkö runosta vai eivätkö. Apuna voidaan käyttää 
iloisia ja surullisia pahvinaamoja. Voidaan myös keskustella  
miksi joku tykkäsi runosta ja joku taas ei. 

4. Ryhmätehtävä: Valitaan runokirjasta runo, joka opetellaan 
ulkoa. Runoon keksitään yhdessä liikkeet. Osa lapsista voi tehdä 
runoon myös äänimaisemaa suulla tai soittimilla. Runoteos 
voidaan esittää jossakin esikoulun tilaisuudessa.

Hyvin sujuu! 

Nyt voit värittää kaikki 
numerolla 3 merkityt 
alueet värityskuvasta.



LUE KIINNOSTAVA 
TIETOKIRJA!
Valitse jokin sinua kiinnostava tietokirja.
Lue se tai lukekaa sitä yhdessä aikuisen kanssa ja katselkaa kuvia.

Minkä kirjan luit?

Tee alla olevista tehtävistä ainakin yksi:

1. Mikä on mielenkiintoisinta kirjassa? Kerro aikuiselle tai kavereille. 

2. Mitä kolme asiaa opit kirjasta? 

3. Ryhmätehtävä: Etsikää yhdessä esineitä, jotka tulevat mieleen 

kirjasta ja leikkikää Kim-leikkiä niillä.  

(Ohje: Kerää muutamia esineitä pöydälle tai lattialle. Esineet nimetään yhdessä, 
jonka jälkeen esineiden päälle asetetaan liina. Yksi lapsista ottaa yhden esineen 
pois liinan alta niin, että muut eivät näe poistettua esinettä. Liina poistetaan 
ja lasten tehtävänä on arvata, mikä esine on poistettu pöydältä. Se, joka keksii 
ensimmäiseksi puuttuvan esineen, saa poistaa seuraavan esineen.) 

Nyt voit värittää 
värityskuvasta kaikki 
numerolla 4 merkityt alueet.

Lue tai lukekaa yhdessä jokin runo- tai lorukirja.



LUE SATU!
Ovatko sadut sinulle jo ennestään tuttuja?
Saduissa voi tapahtua kaikkea sellaista, mitä oikeasti ei voi.
Siemenestä voi kasvaa nukke,
meressä voi asua merenneito
tai noita voi rakentaa mökin piparkakuista.

Lue tai lukekaa aikuisen kanssa jokin satu.

Minkä sadun luitte?

Tee alla olevista tehtävistä ainakin yksi:

1. Keksi oma satu. Kerro satu jollekin aikuiselle.  
Aikuinen voi kirjoittaa sadun ylös.  

(Sadutusohjeet aikuiselle: Lapsi kertoo tarinan, juuri sellaisen kuin haluaa. 

Aikuinen kirjoittaa sen ylös sana sanalta, niin kuin lapsi sen kertoo. Kun satu on 

valmis, aikuinen lukee sen ääneen, ja lapsi voi korjata sitä, mikäli haluaa.). 

Sadun nimi on:

Sadun kuunteli:



1. Piirrä oma satuhahmo ja väritä se.  
Anna sille kiva nimi.

Minkä nimen annoit hahmolle?

2. Ryhmätehtävä: Tehkää lasten kanssa rata esimerkiksi 
liikuntasaliin tai pihalle, jossa esiintyy tarinassa kuultuja 
paikkoja. Käykää rata yhdessä läpi ja muistelkaa samalla 
tarinan kulkua.

Nyt voit värittää värityskuvasta 
kaikki numerolla 5 merkityt alueet.
 
Hieno homma! Mitäköhän muuta  
on vielä tulossa?



ONNEKSI  
OLKOON!
Olet nyt sytyttänyt lukuliekin
ja suorittanut esikoululaisen lukuliekkidiplomin!
Hurraa!

Olet ahkera lukija ja matkailet kirjojen suuressa seikkailumaassa.
Voit käydä kirjastossa ja lainata lisää kivoja kirjoja.
 
Terveisin
Lieska Lohikäärme.



Lukuliekki on Eepos-kirjastojen yhteinen lukudiplomi. Lukudiplomia 
voi suorittaa esikoulusta peruskoulun 9. luokkaan saakka. 

Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia kirjallisuuden pariin, 
ylläpitää lukuintoa sekä saada lapset nauttimaan hyvistä kirjoista ja 
tarinoista.

Lukudiplomi suoritetaan ryhmänä esikoulussa aikuisten johdolla. 
Lapsen ei tarvitse itse osata lukea osallistuakseen lukudiplomin 
suorittamiseen.

VANHEMMILLE:

• Lapsiperheitä muistutetaan 
usein rutiinien tärkeydestä: On 
tärkeää pitää kiinni säännöllisistä 
ruokailuajoista. On tärkeää, että 
lapsi liikkuu säännöllisesti. Näiden 
samojen rutiinien listaan voi 
liittää myös lukemisen: On hurjan 
tärkeää lukea säännöllisesti. 

• Muiden harrastusten tavoin 
lapsen lukuharrastus edellyttää 
vanhemmalta paneutumista 
ja viitseliäisyyttä. Luomalla 
aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia 
päästä kirjojen ääreen, aikuinen 
osoittaa, että lukeminen on oikea 
harrastus siinä missä jalkapallo, 
soittotunnit tai partiokin. 

Vinkkejä vanhemmalle:

• Iltasatu kunniaan! Lue lapselle 
ääneen vielä silloinkin, kun hän on 
jo oppinut lukemaan. Tärkeintä on 
kiireetön ja jakamaton yhdessäolo. 
Yhteinen lukutuokio viestittää 
lapselle, että hän on tärkeä ja rakas. 
Koko perhe voi kokoontua yhteen 
kuuntelemaan samaa tarinaa! 

• Lapsen lukemaan oppiminen on 
aina juhlan paikka! Uuden taidon 
oppimisen kunniaksi voidaan kutsua 
kokoon lähipiiri ja iloita uudesta 
taidosta yhdessä. Myös ensimmäisen 
kokonaan itse luetun kirjan kunniaksi 
voi kajauttaa ilmoille kolme  
hurraahuutoa!



• Fletcher, Tom: Tässä kirjassa asuu hirviö! 
TAI Tässä kirjassa asuu lohikäärme!

• Kamigaki, Hiro: Sakke sokkelosalapoliisi -kirjat

• Kunnas, Mauri: Herra Hakkarainen : Etsi ja löydä -kirjat

• Lee, Andy: Älä avaa tätä kirjaa : lue jotain muuta!

• Manolessou, Katherina: Löydätkö leppäkertun?

• Misslin, Sylvie: Missä olet, prinssi Hurmelo?
TAI Viidakosta kuuluu JUHUU...

Hauskoja vanhempien kanssa 
yhdessä luettavia kirjoja:

• Kallioniemi, Tuula: Konsta-kirjat

• Lampela, Hannele: Prinsessa Pikkiriikki -kirjat

• Lybeck, Sebastian: Latte-siili -kirjat

• Nopola, Sinikka: Heinähattu ja Vilttitossu -kirjat

• Tolonen, Tuutikki: Mörkövahti, Mörköreitti

Mukavia iltasatukirjoja eskareille:

Lisää iltasatukirjoja löydät 
skannaamalla QR-koodin 
tai menemällä osoitteeseen:
eepos.finna.fi/Content/lukudiplomi_alaluokat


