
 
   
 
 

  

 

   

ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKUDIPLOMIT 
 

LUKUHÖPERÖ (esiopetus + vanhemmat) 
”Lapsen ei tarvitse osata itse lukea. Aikuiset lukevat ja lapset saavat 
nauttia kuuntelemisesta.” (Mäntylä-Snellmanin Lukuinto – Oulu) 
 

Klikkaa auki Lukuhöperö-passi 
 Ohjeet ja tehtävät, tehtävälomakkeet 

 Kunniakirjat 

 Kirjalista kuvakirjoista 

 Kirjalista saduista ja kertomuksista  

 Kirjalista tietokirjoista  

 Esiopetukseen sopiva lukudiplomi  
 

Miten tulla lukuhöperöksi? 
 Suunnittele, toteuta ja arvioi Lukuhöperö-passin suorittamis-

tapa. 

 Valitse lapsen kanssa yksi ja anna vanhempien valita yksi kirja 
kuudesta eri kirjalistasta. Lapsi valitsee itse yhden kirjan kir-
jastosta.  

 Yksi kirjoista kuunnellaan kirjastossa tai kirjastoau-
tossa, yksi äänikirjana ja kaksi kirjaa vanhempien lu-
kemana. 

 Tehkää jokaisen kirjan lukemisen jälkeen kirja-arvostelu ja/tai 
muita tehtäviä.  

 Lukuhöperö-passiin kuuluu myös kotona suoritettavia tehtä-
viä. 

 Anna jokaisen kirjan lukemisen ja tehtävien teon jälkeen lei-
ma- tai tarramerkintä Lukuhöperö-passiin.  

 Palkitse lapsi kahdeksan kirjan jälkeen kunniakirjalla!  
 

Lukuhöperön ”Osaan jo lukea!” -passi lukutaitoisille 
 Neljä kirjaa helppolukuisten kirjojen listasta tai kuudesta 

muusta listasta. Motivoi – anna lapsen valita itse! Ohjaa vain 
tarvittaessa. 

 Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä neljältä valmiilta tehtävä-
lomakkeelta.  Voitte myös valita yhdessä lapsen kanssa tilan-
teeseen sopivat tehtävät peruspassin tehtävistä. 

 Palkitse oman lukupassin merkinnöillä sekä kunniakirjalla. 
 

Lue lisää Lukuhöperöilystä!  

http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_ohjeet_tehtavat.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_kunniakirjat.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_kirjalista_kuvakirja.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_kirjalista_sadut_kertomukset.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_kirjalista_tietokirjat.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_kirjapassi.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/lh_pro_gradu.pdf


 
   
 
 

  

 

 
AL-KU-LUKUDIPLOMI (1 - 2 lk. + vanhemmat) 
”Luokissa, joissa lukudiplomista tehtiin koko porukan yhteinen juttu, 
into ja halu suorittaa diplomeita kasvoi.” (Lappeenrannan Lukuinto) 
 

Klikkaa auki AL-KU-diplomi 
 Diplomi ja tehtävävihko alkuopetusikäisille 

 

Opettaja 
 Lue AL-KU-diplomikirjoja ääneen päivittäin. Järjestä lapsille 

myös itsenäistä lukemisaikaa. 

 Kasvata lukemisintoa tuomalla lukudiplomiasi esiin, kannatte-
le lukuintoa. 

 Kannusta jokaista lasta suorittamaan lukudiplomi lukutaitoon 
katsomatta. Haasta kaikki opettajat mukaan tähän työhön. 

 Huomioi myös kodin rooli kannustajana. Koulullasi on tärkeä 
merkitys lukuinnon herättäjänä ja ylläpitäjänä: markkinoi dip-
lomia aktiivisesti sekä lapsille että perheille.  

 
Kirjastoammattilainen 

 Pidä lukudiplomit ja lukudiplomikirjat hyvin esillä kirjastoissa 
ja kirjastoautossa. Kehitä alkuopetuksen diplomia jakamalla 

 Lukudiplomi kaikille kouluille koulukirjastotyöryhmän 
kautta. 

 Lukudiplomi esikoululaisten koteihin. Aseta tarjolle 
myös kirjastoon. 
 

 

 Aktivoi esikouluikäisten perheitä kirjastoasiakkaiksi esimer-
kiksi perhekerhon kokoontumisin. 

 
 
 
Kehitys ja toteutus: Mäntylä-Snellmanin päiväkoti ja esikoulu 
sekä Oulun kaupunginkirjasto, kirjastoauto. Lappeen ja Myl-
lymäen koulut sekä Lappeenrannan kaupunginkirjasto. 

http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/alku_diplomi.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/alku_ohjeet_tehtavat_kirjalistat.docx

