
KARHULUKUDIPLOMI 
Pihtiputaan kirjasto 

 

OPETTAJILLE                                                                 

 

Lukudiplomin tavoitteet 
 

Lukutaidon kehittyminen kasvattaa lapsen uskoa omasta kyvykkyydestään oppijana; minä 

osaan ja opin. Lukeminen tukee keskittymistä ja omien mielikuvien käyttöä. Lukemalla voi 

tutustua muihin aikakausiin ja maanosiin, mielikuvituksen avulla voi kulkea tulevaisuuteen 

tai eri maailmoihin. Karhulukudiplomi sisältää paljon erilaisia kirjoja, jotta kirjallisuus 

näyttäytyisi lapselle mahdollisimman houkuttelevana ja monipuolisena. 
 

Kirjallisuuden lukeminen on yksi tiedon ja kokemusten hankkimisen tapa. Kirjojen avulla on 

mahdollista käydä läpi omia tunteita ja kokemuksia. Lukemalla voi oppia ymmärtämään myös 

toisen ihmisen maailmaa. Kirjallisuudessa pohditaan myös hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää; 

annetaan tilaisuuksia moraalikysymysten käsittelyyn. 
 

Lukemisen tekniikka kehittyy lukemalla, toimivan lukutaidon voi saavuttaa vain lukemalla 

paljon. Monipuolinen lukeminen kehittää sanavarastoa ja kielellistä ilmaisukykyä. Se antaa 

eväitä myös omaan kirjoittamiseen. 

 

Lukudiplomin suorittaminen 
 

Lukudiplomin suorittamistavat voivat vaihdella kouluittain ja luokittain.  

Vinkkejä opettajalle: oppilaat voivat pitää lukupäiväkirjaa, kirjoittaa tai piirtää kirjoista. 

Kirjoista voidaan tehdä esittelyitä tai kirja-arvosteluja.  

Lukukokemusten jakaminen luokassa innostaa lukemaan ja kannustaa vuorovaikutukseen. 

Tärkeintä on kuitenkin pitää itse lukemistapahtumaa ja lukukokemusta arvokkaana. 
 

Lapsi voi lukea kirjat joko yksin tai yhdessä vanhempien tai opettajan kanssa.  

Jos kirjasta on olemassa äänikirja, oppilas voi myös kuunnella kirjan. 
 

Opettaja voi tulostaa Pihtiputaan kirjaston nettisivuilta lapsille annettavat kirjalistat 

(TULOSTA VÄRILLISET TULOSTEET, koska lukudiplomikirjat on merkitty eri väreillä), 

diplomit sekä lukulistat.  

Vanhemmille tarkoitettu lukudiplomi-info löytyy myös nettisivuilta.  
 

Lukudiplomikirjat on merkitty löytämisen helpottamiseksi kunkin diplomin omalla värillä 

(väritarra löytyy kirjan selkämyksestä). Näin pienetkin oppilaat osaavat valita oman 

luokkansa lukudiplomikirjoja itsenäisesti.  

 

 



Kirjaryhmiä on 7. Oppilas voi lukea kirjoja haluamassaan järjestyksessä ja värittää 

nallenpään, kun on lukenut ryhmään kuuluvan kirjan. 
 

Oppilas valitsee lukudiplomilistalta:  

Yksi kirja joka numeron alapuolelta, jos haluaa suorittaa PIKKUNALLE -lukudiplomin.  

Kaksi kirjaa joka numeron alapuolelta, jos haluaa suorittaa ISOKONTIO -lukudiplomin.  

Kolme kirjaa joka numeron alapuolelta, jos haluaa suorittaa SUPERKARHU -lukudiplomin.  
 

Oppilaat voivat lukea myös kirjastoautosta löytyviä Viitasaaren kirjaston 

lukudiplomikirjoja.  Näissä värikooditus on sama kuin Pihtiputaan kirjastolla, mutta 

kirjaryhmät ovat erilaiset.  

Kirjastoautosta valituista diplomikirjoista oppilas lukee haluamaansa diplomiin 

vaadittavan määrän. Kirjaryhmiä ei tässä tapauksessa tarvitse huomioida.       
 

Muistoksi Karhulukudiplomin suorittamisesta lapsi saa opettajalta kunniakirjan.  

Kunniakirjan luovuttamisajankohta sovitaan luokittain tai kouluittain. 

 

 

Erityisoppilaat ja maahanmuuttajat 
 

Opettaja voi halutessaan laatia oppilaalle hänen luku- ja kehitystasoaan vastaavan 

kirjalistan lukudiplomia varten. Kirjoja voi valita sekä lukudiplomilistoista että sen 

ulkopuolelta. 


