LOUNAIS-HÄMEEN PERUSKOULUJEN LUKUDIPLOMI
Forssan kaupunginkirjasto
Wahreninkatu 4 (PL 55)
30101 FORSSA
Puh. (03) 4141 5405

Humppilan kunnankirjasto
Iisakinkuja 3
31640 HUMPPILA
Puh. 044 706 4444

Jokioisten kunnankirjasto
Keskuskatu 27
31600 JOKIOINEN
Puh. (03) 4182 7420

Tammelan pääkirjasto
Kirkkoahteentie 1
31300 TAMMELA
Puh. (03) 4120451, 050 380 9397

Ypäjän pääkirjasto
Hossintie 2
32100 YPÄJÄ
Puh. (02) 7626 5269
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Ohjeita lukudiplomin suorittamiseen
Jokainen kirja on omanlaisensa seikkailu,
jokainen tarina antaa mahdollisuuden uusiin
elämyksiin.

LUKUDIPLOMIN TAVOITTEET






Innostaa lukemaan ja ylläpitää lukuharrastusta
Tukea äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta kouluissa
Tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin
Antaa elämyksiä ja herättää tunteita lukijassa
Avata uusia näkökulmia; lukemalla oppii ymmärtämään maailmaa ja muita ihmisiä

KOULUSSA







MIKÄ ON LUKUDIPLOMI?






Vapaa-aikana suoritettava ja vapaaehtoinen
Käytössä ympäri Suomea eri muodoissa
Oppilas valitsee luettavat kirjat lukudiplomikirjalistalta tai
hyväksyttää valitsemansa muun kirjan opettajalla
Oppilas noudattaa opettajalta saamiaan ohjeita lukudiplomin
suorittamiseksi
Oppilas saa suorituksestaan lukudiplomin



KOTONA




LOUNAIS-HÄMEEN PERUSKOULUJEN LUKUDIPLOMIT
Alakoulussa oppilas voi lukuvuoden aikana suorittaa yhden
seuraavista lukudiplomeista:
ametisti (6 kirjaa)
safiiri (10 kirjaa)
smaragdi (15 kirjaa)
rubiini (30 kirjaa)
timantti (50 kirjaa)
Yläkoulussa oppilas voi lukuvuoden aikana suorittaa joko kultadiplomin
(8 kirjaa) tai platinadiplomin (16 kirjaa)

Opettaja kertoo luokalleen lukudiplomista ja antaa oppilaille
kirjalistat ja ohjeet lukudiplomin suorittamiseksi
Lukudiplomisuoritusta seurataan opettajan valitsemalla tavalla,
esimerkiksi lukupäiväkirjan avulla tai teettämällä oppilailla sopivia
tehtäviä luetuista kirjoista
Opettaja auttaa tarvittaessa oppilasta kirjojen valinnassa
Opettajalla on oikeus joustaa diplomin suorittamista koskevissa
säännöissä ja hyväksyä lukudiplomisuoritukseen kirjoja myös
kirjalistan ulkopuolelta
Suoritetut lukudiplomit jaetaan oppilaille keväällä koulussa
Koulun käytännön mukaisesti lukudiplomin suorittamisesta voidaan tehdä merkintä alaluokkien kevättodistukseen tai peruskoulun päästötodistukseen
Koulu voi myös huomioida eniten lukeneita/parhaiten
lukemisessa kehittyneitä oppilaita esim. kevätjuhlassa

Kannusta koululaistasi lukemaan
Auta kirjojen löytämisessä kirjastosta. Kirjojen saatavuuden voi
tarkistaa oman kirjaston aineistotietokannasta osoitteesta
www.lounakirjastot.fi
Lue lapselle ääneen! Lukudiplomin osaksi hyväksytään kaksi
lapselle ääneen luettua kirjaa tai lapsen kuuntelemaa äänikirjaa

KIRJASTOSSA




Laaditaan kirjalistat ja lukudiplomipohjat
Voi lainata lukudiplomikirjoja
Autetaan kirjojen valinnassa ja löytämisessä

