Lapsi, jolle luetaan...

Tietoa
vanhemmille
lapselle lukemisen
tärkeydestä

1.

kasvaa itsevarmemmaksi ja pärjää
paremmin porukassa.

2.

saa moninkertaisesti laajemman sanavaraston.

3. menestyy paremmin koulussa.
4. saa paremmat lähtökohdat elämään.
5. keskustelee kotona enemmän.
6. kasvaa aktiivisemmaksi ja uteliaammaksi aikuiseksi.
7. lukee enemmän myös aikuisena.
Lapselle lukeminen on
paras sijoitus tulevaisuuteen.
Viimeisten tutkimusten mukaan vain 25% suomalaisvanhemmista lukee lapselle usein. Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan kuitenkin jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys
lukutaidolle on ratkaisevin ennen kuin lapsi itse osaa lukea.
Kotona olevien kirjojen määrällä, päivittäisillä lukuhetkillä ja säännöllisillä kirjastokäynneillä on suuri vaikutus lasten lukutottumuksiin. Lapset joille luetaan, ovat tutkimusten mukaan jo kolmivuotiaina kuulleet 20 miljoonaa sanaa enemmän kuin lapset
niissä perheissä joissa ei lueta.
Jos lapsella on hyvät perustaidot kirjaimista tai muutamista sanoista jo kouluun
tullessaan, hänen lukutaitonsa pysyy korkealla tasolla myöhemminkin. Lapsen
tulevaan menestykseen elämässä vaikuttaa enemmän se kuinka paljon kotona
luetaan kuin vanhempien sosio-ekonominen tausta.
Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi
ja pärjää paremmin porukassa. Aktiivisille ja uteliaille aikuisille on lapsuudessa
luettu tavallista enemmän. Lapsuuden lukuharrastuksen ansiosta on aikuisena
helpompaa ilmaista mielipiteensä ja saavuttaa tavoitteensa.

www.luelapselle.fi

Kirja sopii kaikenikäisille
Vastasyntynyt on valpas kuuntelija
Läheisten tutut äänet, niiden vaihteleva rytmi ja poljento ruokkivat lapsen kielitajua. Rikas äidinkieli on paras lahja, minkä lapselleen voi antaa.

Puolivuotias kiinnostuu kirjasta aluksi leluna
Lapsi haistaa, maistaa ja retuuttaa kirjaa. Kartonkisen ensikirjan selkeät
hahmot ja kirkkaat värit kiinnostavat.

1-vuotias rakastaa päivittäisiä lukuhetkiä
Rytmiset riimit ja lorut tukevat lapsen puheen kehitystä. Lyhyt lukuhetki
tai unilaulu rauhoittaa lapsen yöunille.

2–3-vuotias sieppaa uusia sanoja
Lukuhetkistä tulee vuorovaikutteisia, kun aikuinen kyselee lapselta, mitä
kirjan kuvissa näkyy ja tapahtuu. Keskittymiskyvyn kasvaessa voi siirtyä
katselukirjoista kuvakirjoihin.

4–5-vuotias oppii saduista elämän aakkosia
Tarinoissa saa pelätä turvallisesti ja eläytyä monenlaisiin tunteisiin. Runot ja lorut houkuttavat lasta omiin kielileikkeihin.

6-vuotias lentää jo mielikuvituksen siivillä
Lapsi malttaa kuunnella pidempääkin tarinaa, ja keskustelut
yhdessä luetusta ovat antoisia hetkiä myös aikuiselle.
7-vuotias ottaa kirjaimet ja kirjat haltuun
Lapsi kiinnostuu kirjaimista ja haluaa jo itsekin lukea. Lukemaan oppiminen on juhlan arvoinen taito. Aikuisen ja lapsen lukuhetket ovat silti lapselle tärkeitä vielä pitkään.
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