OULUN KAUPUNGIN

KIRJALLISUUSDIPLOMI
Omppu-diplomivihko 5. - 6. lk

Tämän vihkon omistaa:

OULUN KAUPUNGIN

KIRJALLISUUSDIPLOMI
Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen on
vapaaehtoista. Diplomi on hieno mahdollisuus osoittaa lukemisen harrastuneisuus siinä
missä mitalit urheilussa. Suoritukset ottaa vastaan opettaja. Kirjallisuusdiplomin voi suorittaa myös jonkun muun aikuisen kanssa, mikäli koululta ei suoritusten vastaanottajaa löydy.
Eli kirjojen lukemisen voi tehdä myös esimerkiksi kotona vanhempien kanssa. Kirjallisuusdiplomin suorittamalla lukutaito ja lukuinto kasvavat. Lapset ja nuoret tutustuvat samalla
monipuolisesti laadukkaaseen kirjallisuuteen.
Monipuolinen lukeminen parantaa lukutaitoa. Sanavarasto kasvaa ja myös oppimisen taidot kehittyvät. Erityisesti kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää lukutaitoa parhaiten. Myös
tunnetaidot ja kyky ymmärtää toisen ihmisen maailmaa kehittyy kirjallisuutta lukemalla.
Hyvän lukutaidon voi saavuttaa vain lukemalla paljon.

Omppu-diplomin suorittaminen
Joka alakoulun vuosiluokalle on oma diplominsa. Omppu-diplomissa joka vuosi
luetaan tai kuunnellaan viisi kirjaa. Luettujen kirjojen tiedot merkitään diplomivihkoon.
Jos oppilas innostuu lukemaan lisää, hän voi merkitä kirjat vihkon lopussa olevaan
listaan.
Kun on suorittanut Omppu-diplomin kaikkina kuutena vuotena eli lukenut yhteensä 30
kirjaa, oppilas saa alakoulun Mestarilukijadiplomin.
Kirjallisuusdiplomin kirjoja voit lainata Oulun kaupunginkirjaston toimipisteistä. Etsi kirjoja OUTI-verkkokirjastosta. Aineiston varaaminen on ilmaista! Kirjoja löytyy myös koulukirjastoista.
Kaikki kirjallisuusdiplomiin liittyvä materiaali löytyy Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreittisivuilta osoitteesta www.kirjastoreitti.fi.

Lukemisen iloa!

2

Opettajalle
Tulosta luokkasi oppilaille Omppu-diplomivihkot osoitteesta www.kirjastoreitti.fi. Kirjoja
löytyy koulukirjastosta tai lähikirjastosta. Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Voit valita
myös muuta luettavaa kirjalistan ulkopuolelta, kuitenkin kirjaryhmiin sopien.
Omppu-diplomin suorittamisessa opettajan täytyy soveltaa suoritustapoja oppilaiden
taitojen mukaan. Mikäli teet oppilaiden kanssa diplomitehtäviä, ota käyttöön myös
erillinen tehtävävihko. Opettaja hyväksyy lopullisen suorituksen.
Tulosta kirjallisuusdiplomit todistuspaperille ja jaa ne koulussa. Voit täyttää diplomien tiedot
tietokoneella tai käsin. Diplomipohjat ja mestarilukijadiplomin tilausohjeet löytyvät osoitteesta www.kirjastoreitti.fi.
Diplomin suoritus merkitään oppilaan todistukseen lukuvuoden päätteeksi. Suosituksena on,
että suoritettu kirjallisuusdiplomi vaikuttaisi korottavasti oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden
arviointiin.

OHJEITA OPPILAILLE
Kirjallisuusdiplomin suorittaminen:
1. Kirjoita nimesi tämän vihkon kanteen.
2. Valitse kirja kirjalistalta.
3. Lue kirja ja nauti tarinasta.
4. Merkitse lukemasi kirjan tiedot luettujen kirjojen listaan, joka löytyy
tästä vihkosta.
5. Merkitse listaan myös sivumäärä ja mitä mieltä olit kirjasta.
6. Sovi opettajan tai muun aikuisen kanssa suoritustavasta.
7. Tee sovitut tehtävät.
8. Pyydä opettajan tai aikuisen kuittaus listaan.
9. Kun olet lukenut kaikki 5 kirjaa, saat opettajalta kirjallisuusdiplomin.
10. Säilytä kirjallisuusdiplomivihko hyvässä tallessa!
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Ympyröi oikea vaihtoehto
Löydän kirjastosta tietokirjoja minua kiinnostavista aiheista
Osaan hakea kirjoja ja muuta aineistoa OUTI-verkkokirjastossa
Osaan tehdä varauksia OUTI-verkkokirjastossa

Suunnittele:

Oman kirjasi kansikuva ja takakansiteksti.
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5. luokalla lukemani kirjat
Kirjaryhmä

Kirjailijan ja kirjan nimi

Paras lukemani kirja oli

Montako
sivua
kirjassa on?

Mitä pidit
kirjasta?

Suoritus
hyväksytty.
Aikuisen
kuittaus.

Luin yhteensä
sivua

Lopullinen suorituspäivä ja opettajan allekirjoitus:

Paljon onnea!
Olet nyt suorittanut 5. luokan kirjallisuusdiplomin! Saat opettajalta diplomin.
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6. luokalla lukemani kirjat
Kirjaryhmä

Kirjailijan ja kirjan nimi

Paras lukemani kirja oli

Montako
sivua
kirjassa on?

Mitä pidit
kirjasta?

Suoritus
hyväksytty.
Aikuisen
kuittaus.

Luin yhteensä
sivua

Lopullinen suorituspäivä ja opettajan allekirjoitus:

Paljon onnea!
Olet nyt suorittanut 6. luokan kirjallisuusdiplomin! Saat opettajalta diplomin.
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Innostuin lukemaan lisää
Montako
sivua
kirjassa on?

Kirjailija ja kirjan nimi

Mitä pidit
kirjasta?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Luin yhteensä
sivua

Paras lukemani kirja oli
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Pvm ja
aikuisen
kuittaus

