
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 tun-
teisiin. Runot ja lorut houkuttavat lasta omiin kielileikkeihin.

Kirjaa nallen maistella pitää,kun kielen siemen itää.

Nall
e sai kielen siemenen,

se o
n valoa täynnä ja kulta

ine

n.

Äiti
karhun loruista kasvaa

 eht

i

kuu
ltava, vihreä sirkkalehti

.

Mitä kirjan kuvista tulee
 mieleen?

Sanat tarttuvat kii
nni kieleen.

Nalle
 kuuntelee satuja tähtien 

alla

,

puun
 runko kasvaa kohisemalla

.

Lehdet kahisee, tarinat laskeutuu,
nyt kukkii nallen kirjapuu.

Runo: Hannele Huovi  /  Teksti: Päivi Heikkilä-Halttunen  /  Kuvitus: Mirkka Hautamäki
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7-VUOTIAS OTTAA 
KIRJAIMET JA KIRJAT HALTUUN
Lapsi kiinnostuu kirjaimista ja haluaa jo itsekin lukea. Lu-
kemaan oppiminen on juhlan arvoinen taito. Aikuisen ja 
lapsen lukuhetket ovat silti lapselle tärkeitä vielä pitkään.

6-VUOTIAS LENTÄÄ JO 
MIELIKUVITUKSEN SIIVILLÄ

Lapsi malttaa kuunnella pidempääkin tarinaa, ja keskustelut 
yhdessä luetusta ovat antoisia hetkiä myös aikuiselle.

Lukumitta
140
 cm

6 FAKTAA LAPSELLE LUKEMISESTA
1. Sanavarasto moninkertaistuu.

2. Koulussa oppii helpommin.

3. Lapsi kasvaa itsevarmemmaksi ja pärjää  
paremmin porukassa.

4. Iltasadun kuullut lapsi nukkuu pidemmät yöunet.

5. Lapsesta kasvaa parempi  keskustelija ja kotona  
jutellaan enemmän.

6. Lapsi, jolle luetaan, lukee myös aikuisena.

Lue lapselle –sivusto on tietopankki vanhemmille lapselle
 lukemisen merkityksestä. Löydät myös loruja ja runoja yhteisiin

lukuhetkiin sekä kirjavinkkejä eri-ikäisille lapsille.

www.luelapselle.fi

www.luelapselle.fi

Lue 6 faktaa lapselle lukemisesta
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LEIKKAA LUKUMITTA REUNOJA 
PITKIN JA YHDISTÄ SIVUT 

LOPUKSI TOISIINSA. 

SIVUJEN YLÄ- JA ALAREUNOIHIN 
ON JÄTETTY MUUTAMA SENTTI 
YLIMÄÄRÄISTÄ, JOTTA NIIDEN  
YHDISTÄMINEN ON SINULLE  

MAHDOLLISIMMAN VAIVATONTA.

TULOSTUSOHJE (ADOBE ACROBAT)

Tulostettava lukumitta.
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