Ykkösten 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.
Ykkösluokkien oppilaiden lukudiplomin suoritukseen hyväksytään kaksi vanhemman tai
opettajan lukemaa eli kuunneltua kirjaa.

KUVAKIRJAT
Andersen: Pieni merenneito
Kertomus merenneidosta, joka rakastui ihmisprinssiin ja halusi olla ihminen.
Blundell: Varo opettajia!
Susi menee kouluun maukkaan aterian toivossa – mutta kuinka käykään?
Havukainen: Veera ja maatalon eläimet
Veera, Tatu ja Patu pääsevät tutkimaan maatalon pihapiiriä ja tutustumaan erilaisiin
eläimiin.
Katajavuori: Pentin aprillipäivä / Pentti ja kitara / Pentti Kanariansaarilla /
Pentti miesten Lapin-reissulla
Pentti joutuu sairaalaan, aloittaa kitaransoiton, matkustaa Kanariansaarille ja viettää
seikkailulomaa Lapissa.
Kirkkopelto: Molli
Yksinäinen ja kiukkuinen Molli haluaisi itselleen ystävän. Yhtenä päivänä Pikku Sisu
koputtaa Mollin ovelle, mutta miten käy ystävystymisen?
Kunnas: Hullunkurinen lintukirja
Lintukirja, jossa tutuimmat lintumme on esitelty hauskalla tavalla.
SADUT
Haakana: Prinssi Rei ja vedensiemenen salaisuus
Vesi on kadonnut prinssi Rein kotimaasta. Huhujen mukaan mahtava Iki-Velho on
surmannut vedensiemenen. Kaukana pohjoisessa on loppumattoman veden lähde, jota
prinssi Rei lähtee etsimään.
Juvonen: Kun höyhen putoaa : hiljaisuuden satuja
Luontosatuja.
Nopola: Simo ja Sonia, eli, Kadonnut Kerala / Simo, Sonia ja ujo mummo
Intialainen Sonia ja suomalainen Simo ystävystyvät.
Peltoniemi: Gattonautti ja muita arkisatuja
Satuja pienten ihmisten iloista ja suruista.
Topelius: Vattumato
Tessa ja Aina eksyvät marjaretkellään ja joutuvat vattukuninkaan valtakuntaan.

KOTIMAISET LASTENROMAANIT
Bagge: Kaisa / Kaupungilla / Kotona / Kylässä / Maailmalla / Maalla / Pihalla /
Rannalla / Ulkona / Yöllä
Kerrostalossa asuvan Kaisan elämää yhdessä isän ja kavereiden kanssa.
Hurme: Eläinhoitola Pehmo ja kiero Rakki
Lilja, Helmi ja Sisu perustavat taloyhtiön kellariin pehmoeläinhoitolan. Työtä riittää
pehmojen ruokkimisten, trimmausten ja vähän hurjempienkin operaatioiden kanssa.
Onneksi asiakkaat ovat sentään tyytyväisiä... ainakin aluksi.
Kallioniemi: Konsta, eka A
On Konstan ensimmäinen koulupäivä ja Konstaa jännittää. Entä jos ei opikaan lukemaan?
Saako myöhästymisestä sakot?
Korolainen: Aapo ja hirmuinen Hilda / Aapo ja hirviökiisseli / Aapo ja lassokostaja /
Aapo ja liukas Leo / Aapo ja mokapartio / Aapo ja rytmihäiriö
Aapon vauhdikasta arkea kotona ja koulussa.
Kuronen: Kuituset ja isän koodi / Kuituset ja kummitus / Kuituset ja unisieppari /
Kuituset ja äidin kirje
Nuutti ja Niilo, mummon ja papan luona asuvat kaksospojat, aloittavat koulun ja saavat
uusia ystäviä.
Levola: Maailmantapin koulukyydit / Maailmatappi ja kukalliset kurahousut /
Maailmantappi ja Rotkon rauha / Maailmatappi ja Tikkari-Tiina
Valo eli Maailmantappi aloittaa ensimmäisen luokan koulussa, leikkii Tikkari-Tiinan kanssa
ja huonolla tuulella olleessaan murjottaa Rotkon rauhassa.
Marttinen:Lemmikkien laivamatka
Leo, Sanni ja Veeti lähtevät ukin kanssa risteilylle Tukholmaan ja lemmikit pääsevät tietysti
mukaan.
Parvela: Hilma ja pingviini
Pingviini opettaa Hilmalle hyviä tapoja
Wickström: Totti ja saksipotku
Totti on mestari pomputtelemaan palloa, mutta oppiiko hän saksipotkun?
Virtanen: Sandra ja kaverikiemurat
Sandralla on monta hyvää kaveria ja paras ystävä Annabella. Miksi on niin vaikea ottaa
kolmas kaveri mukaan, jos kahdestaan on jo hyvät leikit?
ULKOMAISET LASTENROMAANIT
Agnew: Meillä on kivaa!
Kolmessa lyhyessä tarinassa kerrotaan Minjan, Lukan ja Laran koulupäivästä.
Anderson: Aatu ja kielletyt herkut / Aatu ja rasittavat vieraat / Aatu ja uusi komento /
Aatu maalivahtina / Aatu vie voiton
Aatu-koiran ja sen isäntäväen yhteiseloa.
Arrigan: Sukkapuikko-Sulo / Sukkapuikko-Sulo ja Porhon katala juoni
Sukkapuikko-Sulosta, neulomista harrastavasta seriffista, tulee sankari kerta toisensa
jälkeen.
Bradman: Kanerva ja Rolle / Kanerva Keijun taikaloitsu
Kanerva käy mummolassa ja harjoittelee keijukoulussa taikaloitsuja.
Bross: Koululla kummittelee / Salaiset ystävät
Ekaluokkalaisten elämää.
Dale: Samun salainen ystävä
Samu löytää taskustaan pienen avaruusolion ja heistä tulee ystävät.
Fischer-Hunold: Veikeä metsänväki
Neljä lyhyttä tarinaa metsän eläimistä.

Hanauer: Kolme uteliasta pikkudinoa
Pikkudinot lähtevät seikkailemaan omin päin ja kohtaavat pian ilkeän
lihansyöjädinosauruksen.
Harvey: Tohelo astronautti
Leo on aina halunnut olla astronautti ja viimeinen hänen toiveensa toteutuu. Miten käy,
kun Leo pelkää korkeita paikkoja ja kärsii matkapahoinvoinnista?
Lllewellyn: Miisun torkut
Miisu-kissa haluaisi ottaa nokoset, mutta ei saa hetkeäkään rauhaa. Löytääkö Miisu
lopulta rauhallisen nukkumapaikan?
McKay: Jesse ja hamsteri / Jesse ja Linda /Jesse ja nalle / Jesse ja suuri puu
Ekaluokkalainen Jesse opettelee koululaiseksi ja saa uusia ystäviä.
Matthews: Hiiri ja taikahuilu
Kun hiiri kaivaa huilunsa esiin ja alkaa soittaa, tapahtuu kummia. Luonto tuntuu tottelevan
huilun heleää ääntä ja vuodenajat vaihtuvat musiikin tahdissa.
Nordqvist: Justus-ponin seikkailu
Justus-poni muuttaa maalle, mutta ei viihdy laitumella. Kerta toisensa jälkeen Justus
hyppää aidan yli ja lähtee seikkailemaan.
Nöstlinger: Mini menee kouluun
Ensimmäinen koulupäivä aiheuttaa jo etukäteen Minille mahanpuruja. Varmasti muut
ekaluokkalaiset nauravat hänelle, kun hän on niin pitkä ja hirmuisen laiha.
Reider: Paula ja kissanpentu / Paula saa ystävän / Paula sairastaa /
Paula yökylässä
Ekaluokkalaisen Paulan elämää.
RUNOT JA SARJAKUVAT
Itkonen: Laulavat lenkkitossut
Liikunta- ja urheiluaiheisia runoja.
Kynsijärvi: Loruja kotieläimistä
Lindgren: Peppi tulee : sarjakuvia : osa 1 / Peppi hoitaa : sarjakuvia : osa 2 /
Peppi ei tahdo isoksi : sarjakuvia : osa 3
Smurffien olympialaiset : kolme smurffitarinaa

