
Lukudiplomien lukeminen etäopetuksessa. 
 

Nyt kun meidän kaikkien arki on muuttunut todella erilaiseksi, kannustamme edelleen 

jatkamaan lukudiplomien suorittamista. Näissä poikkeusoloissa venytetään hieman sääntöjä 

niin, että myös kuunneltavat tarinat ja kirjat ovat erittäin hyvä vaihtoehto lukemiselle. 

Kuunnelmat, iltasadut tai podcastit kannattaa ottaa nyt käyttöön. Myöskin lukudiplomissa 

olevaa kuutta eri kokonaisuutta voi katsella hieman väljemmin. Jos lapsi lukee tai kuuntelee 

jotain tarinaa/kirjaa, se käy myös diplomiin.  

Jos kotona löytyy lukemattomia kirjoja, ne käyvät varmastikin diplomiin. E-kirjoja on saatavana kirjaston e-

kirjapalveluista, mutta palvelu on tällä hetkellä todella ruuhkautunut, joten sieltä kirjojen etsiminen voi olla hieman 

haastavaa ja niitä voi joutua varailemaan ja odottamaan kauankin. E-kirjapalvelut toimivat kirjastokortilla ja pin-

koodilla. Pin-koodin saa nyt poikkeusoloissa soittamalla kirjastoon.  

Olemme keränneet alle linkkikokoelman ilmaisia, vapaasti käytettäviä kuunnelmia, äänikirjoja, satuja ja e-kirjoja. 

Toivottavasti sieltä löytyy jokaiselle jotain kivaa. Varsinkin alaluokkalaisille siellä on hyvää materiaalia 

Lukudiplomin palautusaika on huhtikuun loppuun mennessä. Opettaja kerää diplomin suorittaneiden nimilistat, ja 

lähettää ne kirjaston sähköpostiin ja me teemme diplomit valmiiksi, arvomme palkinnot ja toimitamme ne jotenkin 

perille. Muista mainita sähköpostissa koulun nimi ja luokka. Sähköpostisoitteemme ovat:  kirjasto@haapajarvi.fi  ja 

pyhajarven.kirjasto@haapajarvi.fi . Jos on jotain kysyttävää, ottakaa yhteyttä!  

Tsemppiä kaikille ja annetaan tarinoiden kuljettaa meidät mielikuvitusmaailmoihin! 

Kuunneltavaa materiaalia 

http://areena.yle.fi/1-1409759  

Lasten kuunnelmat Yle Areena 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/03/09/liisa-ihmemaassa#media=45654   

Yle elävä arkisto Liisa Ihmemaassa 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/02/19/nalle-puh#media=23569 

Yle elävä arkisto Nalle Puh 

 https://areena.yle.fi/1-1288197 

Pikku Kakkosen ladattavat iltasadut 

http://satunetti.fi/ 

Satunetti 

https://areena.yle.fi/1-1347405 

Risto Räppääjä ja kuuluisa Kamilla kuunnelma 

https://areena.yle.fi/1-4580180 

Pikku Kakkosen satuaarteet 

https://radioplay.fi/podcast/lasten-sadut/ 

Radio Playn lasten sadut Podcast 
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Luettavaa materiaalia 
 

Iltasatu.org  
 Lyhyitä, monenlaisia satuja luettavaksi 

Lukulumo –sovellus 

Lukulumo on avannut Lukulumon koulu- ja home access -version kaikille, jotta 

karanteeniin tai sairasaikaan mahtuisi myös lukemisen iloa.  Lataa Lukulumo 

älylaitteellesi sieltä mistä sovelluksia löytyy, ja kirjaudu sisään käyttäen seuraavaa 

tunnusta ja salasanaa: 

 Home access päiväkoti-ikäisille:    Lukulumo-koulu: 

Käyttäjänimi: lukulumokoti  Käyttäjänimi: lukulumokoulu 

Salasana: 987654321   Salasana: 987654321 

Kirjauduttuasi sisään valitse jokin valmiiksi tehdyistä profiileista ja jatka palveluun. Moni käyttää 

samoja tunnuksia – ethän siis vaihda profiilien nimiä! 

http://papunet.net/pelit/tietoa-ja-tarinoita/ 

 selkotarinoita lapsille ja nuorille 

http://www.childrenslibrary.org/icdl/ResultByWorld?area=4&start=12&ilangcode

=en&ilang=English&view=cover&country=country11&type=0&sort=title&pgct=3
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Kansainvälinen lasten digitaalinen kirjasto – mukana myös suomenkielisiä 

lastenkirjoja  
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