Kakkosten diplomikirjat
Lukudiplomin saadaksesi sinun tulee lukea kuusi kirjaa, jotka voit valita tältä
kirjalistalta.
Valitse 1-2 kirjaa listan jokaisesta kirjaryhmästä.
Kuudesta kirjasta yksi voi olla vapaavalintainen eli voit itse valita yhden kirjan, jonka
haluat lukea.
Kakkosluokkien oppilaiden lukudiplomin suoritukseen hyväksytään kaksi vanhemman tai
opettajan lukemaa eli kuunneltua kirjaa.

KUVAKIRJAT
Andersen: Villijoutsenet
Jännittävä kertomus prinsessa Eliisasta ja hänen veljistään, jotka paha äitipuoli on loihtinut
joutseniksi. Heidät voi pelastaa vain Eliisan uskollisuus.
Kunnas: Seitsemän koiraveljestä
Koiramainen versio Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä.
Lindgren: Kastehelmi
Riitta-Kaisa saa pieneltä, kummalliselta ukolta jyvän, joka loistaa kuin kulta. Jyvästä
kasvaa maailman ihanin nukke.
Majaluoma: Haikaroiden automatka
Haikaraperhe matkustaa vauvan kanssa kohti kuhisevan kaupungin ihmeitä.
Turunen: Kuka pelkää ritareita?
Ritarien elämää ennen vanhaan.
Willis: Lötkökissa ja Rötkökoira
Kertomus laiskanpulskeista kissasta ja koirasta, jotka söivät ja söivät, joivat ja nukkuivat.
Ja kun ne heräsivät, sohva oli kutistunut ja koko heidän talonsa oli kutistunut!

SADUT
Kurenniemi: Unikon satuja
Nukku-Matin nuorin sisar Unikko johdattaa lapsia retkelle Hyvien Unien Maahan. Siellä
lapset uivat kaakaojoessa, juhlivat häitä Leikkikalumaassa ja syövät sokerihiekkaa, mutta
joutuvat käymään myös Pahojen Unien Maassa..
Morpurgo: Aisopoksen tarinoita
Opettavia eläintarinoita.
Mäkelä: Kaksi prinsessaa
Kuninkaanlinnan prinsessat ovat aina saanet kaiken mitä vain voi toivoa.. Silti he eivät ole
tyytyväisiä, vaan kaipaavat linnan muurien ulkopuolelle.
Parvela: Maukan ja Väykän hyvä päivä / Maukan ja Väykän matkakirja /
Maukan ja Väykän naamakirja / Maukan ja Väykän parhaat /
Maukan ja Väykän satukirja / Maukka ja Väykkä /
Maukka ja Väykkä rakentavat talon / Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen /
Maukka, Väykkä ja mieletön lumipallo / Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu
Maukka on kissa ja Väykkä on koira. Ne elelevät kahden taivaansinisessä talossa mäen
päällä. Mäen juurella on lampi ja sen vieressä kylä, jossa asuvat Kana von Got, Lehmä
Muukkonen, Humma Ihalainen ja muut ystävät.

Somersalo: Mestaritontun seikkailut
Satumaan Mestaritonttu vapauttaa prinssi Yönsilmän kanssa kuninkaantyttären velhojen
vallasta.
Vuorio: Jäniksen housuissa / Kiitollinen sammakko / Orava ja pääskynen
Satuja metsän eläinten ystävyydestä.

KOTIMAISET LASTENROMAANIT
Ellilä: Johannes ja Jura
Johannes ystävystyy Jura-nimisen dinosauruksen kanssa ja pääsee mukaan yöllisiin
seikkailuihin.
Hakalahti: Tuukka-Omar / Tuukka-Omar ja minilapset / Tuukka-Omar ja
superkielitaito / Ylämummoon, Tuukka-Omar!
Tuukka-Omarin äidinkieli on suomi ja isänkieli arabia. Hänen on perinyt setänsä
keksijänlahjat ja isänsä suuren nenän, sikeäunisuuden ja – yöpissaamisen. TuukkaOmarin paras kaveri on Paavo, jonka kanssa hän on tehnyt verettömän verivalan ja
kirjoittanut kirjan.
Hallava: 2A:n kamut kykykilpailussa / 2 A:n kamut ja Nuttura-Hulda
Kakkosluokkalaisten Ainon, Rosanan ja Saaran koulupäiviä.
Henna: Bellan pentupoppoo / Bella saa pentuja / Belan pennut muuttavat
Julian elämää Bella-koiran kanssa.
Huovi: Atte ja Nysä-Putte
Kun äiti matkustaa maailmalla esiintymässä ja isä maalaa taulujaan, Atte pitää huolta
pienestä parhaasta ystävästään, Nysä-Putesta..
Kivekäs: Ykkösjätkät / Ykkösjätkät ilman jarruja
Antonia harmittaa, kun uimahallireissu peruuntuu sen takia, että heille on tulossa vieraita.
Mutta harmi haihtuu, kun Anton tutustuu Kyöstiin, joka muistuttaa pienikokoista agenttia ja
joka keksii parhaat leikit.
Lipasti: Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä / Lätkä-Lauri ja ihmepelastus /
Lätkä-Lauri ja tautinen turnaus
Laurin elämän tärkein asia on jääkiekko. Pian Lauri pääsee maalivahdiksi ihan oikeaan
joukkueeseen!
Marttinen: Meidän koulun dinosaurus
Janne Dinosaurus, ihan oikea dino, muuttaa kerrostaloon. Uusien ystäviensä Aarnin ja
Helmin kanssa Janne tutustuu myös kouluun.
Marttinen: Meidän luokka nousukiidossa / Meidän luokka pipot vauhdissa
Meidän luokka innostuu kaikesta: urheilupäivästä, koulukuvauksesta ja kokkaamisesta.
Menossa mukana on myös opettaja Henkka Saksi.
Peltoniemi: Kerppu ja tyttö
Kerpulla on mukavat vanhemmat ja kiva koti, mutta hän haluaisi oman lemmikin, koska
kaikilla kavereillakin on. Kerppu mankuu niin kauan, että saa lopulta lemmikikseen tytön.
Mutta miten tyttöä hoidetaan?
Sandström: Weeti ja waraolympialaiset / Weeti ja viihdytysajot /
Weeti lemmikkijahdissa / Weetin luokka lentää / Weeti yökoulussa
Tokaluokkalaiset Weetin vauhdikasta elämää luokkakavereiden ja touho-opettaja Tanja
Kääriäisen kanssa.

ULKOMAISET LASTENROMAANIT
Angermayer: Ponitalleilla tapahtuu
Neljä lyhyttä ponitarinaa.
Bross: Autiovajan arvoitus / Kissa kateissa / Taskuvarkaat kiinni /
Varkaiden salakätkö / Yö väijyssä
Lennillä ja Dinalla on etsiväkykyjä, joita tarvitaan useammin kuin kerran.
Goodhart: Puhku ja Puhina
Seppä takoo uutta porttia kylän turvaksi. Hän tarvitsee siihen lohikäärmeen tulta, mutta
vanha Puhku ei enää jaksa puhaltaa. Sepän Julia-tytär löytää Puhinan, uuden punaisen
lohikäärmeen. Pystyykö se pelastamaan kyläläiset?
Hanaeur: Jalkapallohuumaa
Neljä lyhyttä tarinaa jalkapallotarinaa.
Nadin: Tavallinen Taneli
Virtasen perheessä kaikki ovat jotenkin erityisiä – kaikki paitsi ihan tavallinen Taneli.
Unenge: Bestikset Johanna ja Ulla / Bestikset Johanna ja Ulla riidoissa /
Bestikset Johanna ja Ulla salaisuuksien jäljillä / Maailman kilteimmät Johanna ja
Ulla
Ihanaa, kun on paras kaveri! Johanna ja Ulla ovat kahdeksanvuotiaita ja parhaita
kavereita.
Wieslander: Mimmi Lehmä ja Varis / Mimmi Lehmä kiipeää puuhun
Hauskoja kertomuksia Mimmi Lehmästä ja sen ystävästä Variksesta.
RUNOT JA SARJAKUVAT
Itkonen: Hirvi irvistää
Eläinrunoja
Marttinen: Riemukas metsäretki
Loruja metsän aarteista.
Simmonds: Eero / Leipurikissa / Suklaahäät
Sudenpennut : aina valmiina

