Ohjeita opettajille
Kuusi diplomia = Lukemalla lentoon -lukudiplomi
Lukemalla lentoon -lukudiplomi on lukemaan oppimisen kannustin. Jokaisella peruskoulun vuosiluokalla 1-6
oppilaalla on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Lukudiplomia varten oppilas lukee tai kuuntelee yhteensä
kuusi kirjaa. Innokkaimmille lukijoille haasteellisuutta suoritukseen tuo diplomin kolmiportaisuus: 12
diplomikirjaa vuodessa luettuaan oppilaasta tulee Lukumestari ja Supermestariksi pääsee ahmimalla
vuoden aikana vähintään 24 kirjaa! Kaikki kuusi diplomia luettuaan oppilas on suorittanut Lukemalla
lentoon -lukudiplomin.
Kirjalistat
Diplomisuoritukseen luettavat kirjat valitaan oman luokka-asteen kirjalistoilta. Tarvittaessa opettaja voi
tarjota oppilaalle luettavaa myös listan ulkopuolelta. Lista on ennen kaikkea oppilaan ja opettajan yhteinen
työkalu lukemaan oppimisen arvokkaalla tiellä.
Alaluokilla luettavat teokset ovat helpohkoja lastenkirjoja. Listalta löytyy myös lapsille kirjoitettuja runoja ja
satuja. Kuvakirjatkin ovat tärkeitä – kuva kertoo tarinaa tekstin tukena. Ylemmillä luokilla luettavana on
kirjallisuuden klassikkoja sekä nykykirjallisuutta lapsille. Jotta listat pysyvät tuoreina, niitä päivitetään
vuosittain.
Lukemaan oppimisen tulee olla mukavaa puuhaa ja kirjojen maailmaan onkin hyvä tutustua omista
mielenkiinnon kohteista käsin. Toiset haluavat selailla tietokirjallisuutta, toisten mielestä tarinalla tulee olla
alku ja loppu. Toisia pelkkä teksti ei onnistu innostamaan – ehkäpä sarjakuvat veisivät heidätkin mukanaan
lukemisen kiehtovaan maailmaan. Listoja on koottu monenlaisten lukijoiden toiveita kuunnellen: jokaiselle
löytyy varmasti sopivaa luettavaa!
Opettajat päättävät diplomien suoritustavoista
Oppilas lukee luokkakohtaiselta diplomikirjalistalta valitsemansa kirjat. Yksi (tai opettajan ohjeistuksella
useampikin) luettavista tai kuunneltavista kirjoista saa olla listan ulkopuoleltakin. Suoritetut kirjat
merkataan muistiin esimerkiksi diplomikirjojen koontilistalle.
Diplomeita voi suorittaa yhden vuoden aikana useammankin, mutta vain omaan luokkatasoonsa asti.
Ylempien luokkien diplomit on hyvä jättää suoritettavaksi ajallaan.
Opettajan tehtävänä on ohjata ja kontrolloida oppilaan suoritusta parhaaksi katsomallaan tavalla. Kirjoista
ei järjestetä varsinaisia kokeita, suoritustapana voi toimia piirustustehtävä kirjasta, yhteinen keskustelu, tai
vaikkapa pienimuotoinen esitelmä. Suorituksen muoto saa olla yksilöllinen. Tärkeintä on lukeminen hyvillä
mielin! Diplomien luovutuksesta päätetään koulukohtaisesti.
Kirjojen riittävyys
Kirjalistat on pyritty laatimaan mahdollisimman monipuolisiksi, jotta kirjoja riittäisi kaikille diplomien
suorittajille. Diplomikirjojen määrää kirjastoissa on myös mahdollisuuksien mukaan kasvatettu.
Laitetaan hyvä kiertämään!
Otamme mielellämme vastaan palautetta. Laitathan viestiä osoitteeseen: kirjasto.lastenluketiimi(at)jkl.fi.
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