Kolmosten 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.
Kolmosluokkien oppilaiden lukudiplomin suoritukseen hyväksytään yksi kuunneltu kirja.

SADUT
Egner: Kasper, Jesper ja Joonatan
Kaardemummakylän kolme iloista rosvoa oppivat lopulta tekemään työtä ja pesemään
korvansa.
Jartti: Kuinka karhu menetti häntänsä
Eläinten ”Metsän hienoin häntä” –kilpailussa kärsimätön karhu julistaa itsensä
voittajaksi. Viekas kettu päättää näpäyttää karhua tämän öykkärimäisestä käytöksestä.
Marttinen: Kaupungin paras villihevonen
Eero Heporauta on nuori ori, joka on varsasta saakka asunut pohjoisilla tuntureilla.
Mutta nyt Eeroa polttelee halu tutustua pääkaupungin elämään. Värikäs
kaupunkikaruselli saa aluksi Eeron pään pyörälle, mutta pian hän huomaa viihtyvänsä
kaupungissa mainiosti.
Timonen: Käsikäpälässä
Jännittäviä satuja ihmisten ja eläinten kohtaloista.
Timonen: Lymyvuoren peikot
Peikkosatuja.
Topelius: Sampo Lappalainen
Sampo Lappalaisen huikea matka tunturien kuninkaan Hiiden luo.

SARJAKIRJAT
Nicolaysen: Väinö ja rotta -kirjat
Nopola: Risto Räppääjä –kirjat
Nuotio: Kingi-kirjat
Palviainen: Allu-kirjat
Parvela: Ella-kirjat
Pilkey: Kapteeni Kalsari –kirjat

KOTIMAISET LASTENROMAANIT
Kujanpää: Minä ja Muro
Lauhan paras ystävä on leikkikarhu nimeltään Muro. Muro ymmärtää yksinäisen tytön
murheita ja Muron kanssa voi viettää syntymäpäiviä ja opetella soittamaan
leikkipianoa. Sitten kouluun tulee työharjoitteluun Heta, josta Lauha saa kaverin.
Leino: Joulutarina
Kertomus joulupukin lapsuudesta.
Manninen: Aurinkomyrsky / Jatulintarhan arvoitus
Luonnon ja avaruuden ihmeistä kiinnostuneen Jonin seikkailuja.
Mäkipää: Masi Tulppa : pääsy kielletty / MasiTulppa 2 : rooli päällä
9-vuotias Masi aikoo viettää unelmiensa kesäloman rauhassa omassa huoneessaan
pelaamalla SamuRaita, katsomalla telkkarista suosikkisarjaansa ja piirtämällä sarjiksia.
Mutta vanhemmat ovat päättäneet hommata Masille lapsenvahdin!
Mörö: Toivomuskaivo
Lämmin ja hauska tarina 9-vuotiaasta Nikosta ja hänen elämästään: koulunkäynnistä,
kavereista ja kodista.
Romppainen: Roolipeliä
Venla on muuttanut Lapista etelään ja edessä on uusi koulu ja uudet koulukaverit. Alku
on vaikeaa, mutta onneksi teatteriharrastuksen kautta löytyy ystävä.
Tihinen: Pieni numero
Petunia, jonka perheeseen kuuluu äiti, isäpuoli ja pikkusiskot Nora ja Lydia, päättää
perustaa oman lehden. Lehden nimeksi tulee Pieni Numero ja siinä Petunia pääsee
oikomaan vääryyksiä ja väärinkäsityksiä.
Valkama: Minä ja mun kaveri
Kolmasluokkalaiset Henri ja Jerkku ystävystyvät, kun Jerkku pelastaa Henrin kahden
kiusanhengen kynsistä. Pojat asuvat samassa talossa ja alkavat pelata tietokonepelejä
yhdessä. Jerkku paljastaa Henrille suuren salaisuuden: isä muutti Ruotsiin eikä Jerkku
ole häntä sen jälkeen nähnyt.

ULKOMAISET LASTENROMAANIT
Barrie: Peter Pan
Fantasiakirjallisuuden klassikko, iki-ihana kertomus pojasta, joka ei halunnut kasvaa
aikuiseksi.
Colfer: Legenda kapteeni Korpin hampaista /
Legenda maailman tuhmimmasta pojasta / Legenda Pottu-Mäkisestä
Koivulan veljesten tempauksia asuntovaunussa, kirjastossa ja ukin kanssa.
Enqvist: Kolmen luolan vuori
Jännittävä tositapahtumiin perustuva tarina kertoo isoisän ja neljän lapsenlapsen
seikkailuista Värmlannin metsissä.
Olczak: Megajätkä ja kaksoisolennon arvoitus / Megajätkä : suuri salaisuus
Max Juksula on tavallinen pieni poika, jolla on suuri salaisuus : hän on supersankari,
Megajätkä. Max ratkoo jännittäviä tapauksia apunaan sisarensa Mimmi ja Zeppelinvaris.
Sandelin: Kiusallista ja huipputärkeää / Yokon yökirja / Yönmustaa ja ihanaa
10-vuotias Yoko kirjoittaa päiväkirjaansa kaiken, mikä on tärkeää ja salaista.

Stark: Ruutipoika
Untolla on sekä vaari että ukki. Vaari ostaa Unton itselleen orjaksi, koska vaarilla on
niin paljon touhuttavaa. Aluksi Untosta on hauskaa olla vaarin orja, mutta työtä on kyllä
aika lailla. Onneksi ukki tulee kylään ja vie Unton kalastamaan.
Våhlund: Käsikirja supersankareille, osa 1, Käsikirja / Osa 2, Punanaamio
Alisa on joutunut vaihtamaan koulua ja uudessa koulussa häntä kiusataan. Alisa
pakenee kiusaajiaan melkein joka päivä koulun jälkeen kirjastoon, minne kiusaajat
eivät tule. Kerran Alisa löytää kirjaston hyllystä kirjan, jonka selkä hehkuu punaisena ja
joka tuntuu kutsuvan Alisaa. Kirja lupaa opettaa 101 kykyä, joita treenaamalla tulee
supersankariksi.

RUNOT
Itkonen: Käpälämäki / Taikuri Into Kiemura
Korolainen: Aaveaakkoset, eli Haamuhetki kullan kallis / Noitaluvut
Nuotio: Näin pienissä kengissä / Älä ankka aivasta

