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SUKELLA KIRJASEIKKAILUUN!
Satudiplomi suoritetaan yhdessä aikuisen kanssa.
Lukudiplomiin on koottu kirjoja, joista diplominsuorittajat yhdessä lukevat
(tai kuuntelevat) 15 kirjaa. Aikuinen lukee kirjat ryhmälle. Listasta löytyy
monenlaisia tarinoita eläinsaduista jännittäviin seikkailuihin, musiikkisatuihin ja tietokirjoihin. Listaan on valittu kirjoja, joiden teemat ja sisällöt sopivat kohderyhmälle: elämän ilmiöt, erilaisuus, suvaitsevaisuus, tunteet, toisten huomioiminen, luonto ja ympäristö, oikein- ja väärintekeminen ym.
Kaikki kirjat ovat mahdollisesta syvällisemmästä teemasta huolimatta myös
mukaansatempaavia.
Kirjan voi lukea tai kuunnella äänikirjana millä tahansa kielellä.
Suurin osa kirjoista on kuvakirjoja, joiden lukemiseen menee n. 10–15 min.
Listalla on myös paksumpia satukirjoja, joita voi lukea/kuunnella useampana
päivänä esim. päiväkodin nukkarissa (”nukkarikirjat”). Näissä kirjoissa kuvitus ei ole aivan niin keskeistä, kuin lyhyemmissä Kuvakirjat-ryhmän kirjoissa.
Lapsi voi siis kuunnella tarinaa silmät kiinni lepäillen.
Jo lukemaan oppinut lapsi voi suorittaa satudiplomin myös lukemalla itse
kuusi kirjaa (lyhyemmät kirjat ääneen). Tällöin lapsen huoltaja tai muu aikuinen merkitsee suoritukset passiin.
Jokainen satudiplomin suorittanut saa oman lukudiplomikunniakirjan, jonka
kirjasto luovuttaa (Vaara-kirjastojen alueella).

Päiväkodit ym. isot ryhmät voivat kysyä lähikirjastosta kirjavinkkaria esittelemään kirjat ryhmällenne. Tämä toteutetaan resurssien mukaan.
Kysy lisää lähikirjastostasi!

Yst. Vaara-kirjastot
Vaarallinen Lukudiplomi -hanke
kirjasto@joensuu.fi
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Läckberg, Camilla:
Super-Santtu -sarjan kirja
Tavallisen perheen tavallinen vauva saa syntymähetkellään ylleen tähtipölyä,
joka tekee hänestä SuperSantun: vauvan, joka osaa
puhua ja lentää!
Kanto, Anneli:
Viisi villiä Virtasta
-sarjan kirja

Virtasten perheeseen kuuluu viisi eri
-ikäistä lasta. Kirjojen teemoina on
esim. uimataito, kateus, varastaminen, uhmaikä, esikoulu, pimeänpelko, lemmikkikuume...

Knutsson, Gösta:
Pekka Töpöhäntä -sarja

ERILAISUUS, KIUSAAMINEN, ILKEYS, KILTTEYS

Kirkkopelto, Katri:
Piki, Molli tai Molli ja kumma
TUNTEET, EMPATIA
YSTÄVYYS
ITSETUNTO

Pitkänen, Pasi:
Kadonneiden eläinten saari

Nopola, Tiina: Siiri-sarjan kirja

Teemoina esim. jalkapalloharrastus, mielikuvitusystävät, pimeänpelko, unilelut, kepparit, kesä, ystävät, joulu,
lemmikkieläin, erilaiset
ystävät eli lapsen arjen
asiat.

Rakkolainen-Sossa, Satu:
Mainio matkatoimisto
Runomuotoinen tarina siitä,
mitä eläimet yöllä puuhaavat
kaupungissa.

Matias vie pikkusiskonsa Jennin
sirkukseen. Jenni on pukeutunut
leijonapukuun. Tapahtuu kauheita: sirkuksen katon läpi syöksyy
otus, joka kaappaa mukaansa
niin Jennin kuin leijonanpennunkin!
SEIKKAILU JÄNNITYS
EKOLOGIA

Reittu, Ninka
Messi ja mysteeri
-sarjan kirja
Hyppää Messi-kissan kaveriksi vauhdikkaaseen
seikkailuun!
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Teräs, Mila:
Kettu ja värit / muu Teräksen kirja
Pieni Kettu päättää ryhtyä taivaanrannan
maalariksi. Se tahtoo löytää työtään varten
maailman kauneimman värin. Olisiko
se ruohonvihreä, lumenvalkoinen vai merensininen?
Lopussa odottaa yllätys!

Rönns, Christel:
Perin erikoinen muna

Lappalainen, Minna:
Laulava kynä

Levy soimaan ja piirtämään!
Lauluissa kerrotaan, mitä
pitää piirtää. Tarvitsee siis
vähän jaksaa keskittyä...

Laajarinne, Jukka:
Multakutri ja suon salaisuus

Perheen lapset löytävät uimarannan
Multakutri asuu köyhien vanhemhiekasta oudon munan. Muna viedään kopiensa kanssa suuren metsän laidaltiin ja sieltä kuoriutuu… Se selviää
la. Eräänä yönä joku tai jokin on
vain lukemalla!
tunkeutunut kanalaan ja vienyt kaHuovi, Hannele:
nan. Multakutri pakkaa mukaansa
Huhuu—Kuka siellä?
tarpeellisia tavaroita ja saapastelee
metsään: jonkun
Huuhu-pöllöjen muna karkaa
pitää tehdä asialle
pesästä! Munassa on pirteitä pilkkuja, se
jotakin. Kamalan
on silkosen sileä ja täydellinen kerrassaan.
ihana tarina!
Perinteinen, mukaansa tempaava satu,
joka koukuttaa kuuntelemaan aina
seuraavan juonenkäänteen.

Misslin, Sylivie:
Missä olet, prinssi Hurmelo?
Reippaat prinsessatytöt lähtevät
etsimään prinssiään. Lukija ratkaisee kuvakoodien avulla, miten tarina etenee! Entä jos valitsen näin?
Entä jos valitsenkin noin?
Mihin lopputulokseen
päädytään?
Testatkaa eri valinnat!

Korolainen, Tuula:
Kissa Killi -sarjan kirja
Kissa Killin kotona sattuu ja tapahtuu.
Joskus tavarat ovat hukassa, joskus kaikkia
kiukuttaa, joskus aikuiset eivät ymmärrä.
Kuulostaako tutulta?
Harjanne, Maikki:
Arbuusian prinsessa
Prinsessaseikkailu, jossa perinteisiä
sadun elemettejä. Prinssit joutuvat suorittamaan tehtäviä. Miten lopulta käy?
Vauhdikas ja viisas satu.
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Isto, Sanna:
Typy-sarjan kirja
Alle kouluikäisen Typy-tytön arkea. Typy kohtaa tontun, kei-

jun, peikon ja mörön.
MIELIKUVITUS,
MIELIKUVITUSOLENNOT

Korolainen, Tuula:
Minä olen perhonen
Kaikilla on päiväkodin kevätesityksessä hieno asu,
paitsi Nuutilla. Nuutti haluaisi olla perhonen. Voiko
poika pukeutua perhosasuun?
TYTÖT/POJAT ROOLIT
SUVAITSEVAISUUS

Strid, Jakob Martin
Pikku-Makko
ILKEYS, KEPPOSET
OMAN PAIKAN LÖYTÄMINEN

Järnefelt, Kaisa:
Taikapäivä
Maaria viettää huolettomia kesäpäiviä mummon
mökillä ja uppoutuu mielikuvitusleikkeihinsä.
MIELIKUVITUS KESÄ
SEIKKAILU

Willis, Jeanne:
Mammuttipiirakka
Hulvaton kuvakirja
mammuteista ja luolaihmisistä. Ei ainakaan
lälly:)

Simola, Leea:
Siri ja vedenpaisumus
Vain mielikuvitus on rajana leikeissä!
Mitä kaikkea arkiset asiat voivatkaan
leikissä olla: tulivuoria,
meri, kuolaava merihirviö...

Gerlings, Rebecca:
Mikä tämä on?
Kuva-arvoituksia
Hauska tutkimuskirja monenikäisille. Onko kuvassa hammasharja? Vai toukka ponnahduslaudalla? Vai jotain ihan muuta?

Marttinen, Tittamari:
Nepi ja paras koiravahti
Emäntä lähtee töihin, Nepi-koira tarvitsee vahdin. Neiti Hiiskunen on liian ankara, Perttu taas ei viitsi lenkittää Nepiä.
Entäpä yläkerran Alma-tyttö?
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Savtchenko, Julia:
Salainen sienikirja
- Professori Funguksen
kadonneet muistiinpanot

Mæhle, Lars:
Päiväkotidekkarit-sarjan kirja
Mysteerejä päiväkoti Harakanpesässä! Kaksi nokkelaa
lasta ratkoo!

Riemukas tietokirja satusienistä.
Vinkki: Piirtäkää ja kootkaa ryhmän
kanssa oma salainen kasvi- tai
Savolainen, Salla ja Hannu:
eläinkirja.
Milla ja pohjaton pyykkikori

z

Walko:
Jänö ja Mesikarhu
-sarjan kirja

Parivaljakko joutuu sopivan jännittäviin seikkailuihin. Milloin vastassa ja
jättiläinen, milloin karannut kuumailmapallo, milloin salaperäinen ruokarosvo.
Laulajainen Leena: Kumma kirje

Karhu saa salaperäisen kirjeen.
Kuka osaisi lukea, mitä siinä
lukee? LUKUTAITO SEIKKAILU

Willis, Jeanne:
Boan synttäriyllätys
SYNTYMÄPÄIVÄ
MIELENSÄPAHOITTAMINEN
TYYTYMÄTTÖMYYS LAHJAT

Millan äiti on vähän väsynyt, eikä
jaksakaan lähteä huvipuistoon. Paikalle ilmestyy haltijakummi! Hulvattoman tarinan pohjalle kätkeytyy vakavampi teema (äidin masennus), jota
käsitellään lapselle sopivalla tavalla
ja kirjasta jää hyvä fiilis.
Ruuska, Kerttu:
Elsa ja Lauri -sarjan kirja
Juhlissa / matkustavat / luistelevat
/ uimahallissa TIETOA JA TARINAA
LASTEN ARJESTA

= NUKKARISATUJA!
Parkkinen, Jukka: Karhukirjeitä
Otso-karhu kirjoittaa kirjeitä
milloin kesäleiriltä, kuntolomalta, kaukomailta, kaamoksesta. Nokkelaa sanailua!
Perkiö, Pia: Huuhkajan hotelli
Runomuotinen satu ja cd-levy.
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= NUKKARISATUJA!
Bell, Niina: Pikku juttu tai Sirkusparaati

Lybeck, Sebastian:
Latte Siili -kirjat

Musiikkisatukirja lapsille. Tarina ja tuttuja
lauluja, joita voit myös laulaa mukana.

Latte ystävineen hieman
jännissä seikkailuissa.

Jäntti, Kaisa: Vaahteratuvan väki
-sarjan kirja
Nökö-orava ja Toivo-siili ystävineen seikkailevat rauhallisesti etenevissä kirjoissa.
Lampela, Hannele:
Prinsessa Pikkiriikki -sarjan kirja
Nukkariin sopiva saturomaani. Kolme lyhyttä, hyväntuulista ja hauskaa satua prinsessasta,
joka pistää tuuleman koiransa Makkaran kanssa.

Hirvonen, Hannu:
Virtahepojen laulujuhlat tai
Rakastunut Krokotiili

Tola, Pamela:
Pöytä, joka
tahtoi kodin
”Voi, kun minulla olisi
perhe, joka kerääntyisi ympärilleni ja nauraisi ja söisi yhdessä”,
haaveilee pöytä
- ja karkaa.
Parvela, Timo:
Hilma-sarjan kirja

Hilma mm. haaveilee lemmikistä ja
harrastuksesta. Vanhemmat pitäisi
Iloisia saturomaaneja, joissa vauhdikas juoni ensin taivutella. Lämminhenkistä
perhekuvausta.
ja nokkelaa sanailua. Kirjoissa seikkailevat
krokotiili Krristian ja krokotiilityttö
Jalonen, Riitta:
Krrilla.
Aatos ja Sofia -sarjan kirja
Liian pitkä kettu ja
muita metsäsatuja

Tarinoita lasten arjesta. Päähenkilöt ovat ensin
alle kouluikäisiä, sitten koululaisia mutta kirjat
eivät sijoitu koulumaailmaan. Kuvat eivät ole
näissä kirjoissa keskeisiä. YSTÄVYYS

Hyväntuulisia ja hyvällä
tavalla perinteisiä satuja, joissa seikkailevat
Pennanen, Lea: Piilomaan pikku aasi
metsän eläimet. Kaikissa
hieman syvällisempi
Ilkeä Muuli Mukkelis on syrjäyttänyt Aasi-ruhtinaan ja
teema.
Kettupoliisit vartioivat Piilomaata. Huima seikkailu myös
äänikirjana! HYVÄN JA PAHAN TAISTELU
SEIKKAILU
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LUKUDIPLOMIN SUORITTAJAT:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Yhteensä: ______lasta Vastuuhenkilöt: ____________________________
LUKEMAMME KIRJAT:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Vaarallinen lukudiplomi
Satudiplomi aloittaa Vaara-kirjastojen lukudiplomipolun. Lapsi voi kulkea sitä pitkin läpi
koko alakoulun. Jokaiselle luokka-asteelle on omat kirjalistansa, oma eläinhahmo
sekä kirjallisia tehtäviä.
Lukutaito ja -into vaihtelevat lapsilla valtavasti. Siksi on sallittua valita
lukemista lukudiplomiinsa mistä tahansa Vaarallisen lukudiplomin
kirjalistasta, kunhan se vastaa omaa osaamistasoa.
Kaikki Vaarallisen lukudiplomin materiaalit löytyvät Vaara-kirjastojen
verkkosivuilta sekä Peda.net-sivustolta. Lapsen iloksi on laadittu
itseaskarreltava kirjanmerkki, paperinuket, lukumittajuliste,
julisteet koululuokille ym.
Kaikki materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytössä!

