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Lukekaa yhdessä
Kieli kehittyy kanssakäymisessä muiden ihmisten 
kanssa. Kun luette yhdessä, anna lapsen olla  
aktiivinen ja kiinnitä huomiota hänen sanoihinsa, 
äänteisiinsä ja eleisiinsä. Odota ja seuraa lapsen  
tahtia, kiinnostusta ja reaktioita, niin kirjan  
lukemisesta tulee erityisen kehittävää kielen  
kannalta. 

Valitse kirja
Valitse kirjoja, jotka ovat lapsen mielestä 
jännittäviä ja kiinnostavia ja vastaavat  
lapsen kielellistä tasoa. Jos valinta on  
vaikeaa, voit aina kysyä neuvoa kirjastolta. 
Sieltä voit lainata kirjoja maksutta.

Kirjojen lukeminen ja katselu lapsen kanssa voi olla sekä hauskaa  
että mukavaa. Lisäksi se stimuloi lapsen puhetta ja kielenkäyttöä.  
Kun luette ja juttelette siitä, mitä kirjoissa tapahtuu, myös lapsen  
mielikuvitus, keskittymiskyky ja viestintätaidot kehittyvät.

1

2

3 Tee lukuhetkistä mukavia
Lukuhetki kannattaa pitää joka 
päivä. Se on leppoisa hetki, jonka 
aikana katselette tai luette kirjoja. 
Istukaa lähekkäin keho- ja katsekon-
taktissa älkääkä antako minkään 
muun asian häiritä. Kirjaa ei tarvitse 
lukea kannesta kanteen. Jo pelkäs-
tään istuminen, kirjan selailu ja 
lapsen kiinnostuksen herättävien 
kohtien muotoilu sanoiksi on hyvä 
tapa kehittää kieltä. 



Lue jutellen ja katsele kuvia
Usein lapsen mielenkiinnon saa pidettyä  
helpoiten lukemalla jutellen eli kertomalla tarina 
omin sanoin, muuntelemalla puheääntä sekä  
käyttämällä ääniä ja eleitä. Muista myös katsella 
kuvia ja puhua niistä. Ne auttavat lasta seuraamaan 
kertomusta ja antavat lisätilaisuuksia oppia uusia 
sanoja. 

Lue, laula ja kerro lapsen 
kaikilla kielillä
Tutkimuksen mukaan lapset, joille 
luetaan, saavat suuremman sanava-
raston, ja pienet lapset voivat oppia 
useita kieliä yhtä aikaa. Lue, laula  
ja kerro siis sekä sinun että lapsesi 
kaikilla kielillä! Se edesauttaa lapsen 
kielellistä kehitystä.

Kertokaa yhdessä
Anna lapsen osallistua lukemiseen esimerkiksi antamalla hänen  
täydentää sanoja ja lauseita tai vastata kysymyksiin. Muista vahvistaa 
lapsen lausahduksia ja täydentää niitä. Näin osoitat, miten lapsi voi 
kehittää kieltään. Kun olette lukeneet jonkin kirjan monta kertaa, 
lapsi voi kenties kertoa itse kuvien pohjalta, mitä tarinassa tapahtuu. 

Hyppää Kielijunan kyytiin
Lastenkirjoilla voit auttaa lasta kehittämään kielen 
kaikkia osa-alueita, kuten kielen ymmärtämistä,  
sanavarastoa, kielioppia ja ääntämistä. Pyydä  
kirjastolta Kielijunan kirjalistaa, josta saat vinkkejä 
sopivista kirjoista.

Kirjojen 
lainaaminen 
kirjastosta on 
maksutonta. 
Tervetuloa!
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Språktåget Kielijuna antaa neuvoja ja vinkkejä  
vanhemmille ja muille lapsen läheisille lapsen puheen ja  
kielellisen kehityksen stimulointiin. Kielijuna pysähtyy eri  
asemilla, joilla lapsi voi kehittää kielensä eri osa-alueita.  
Jotkut tarvitsevat pidemmän pysähdyksen tietyillä asemilla, 
kun taas toiset etenevät täyttä höyryä. Kielijunassa voivat  
matkustaa kaikki!

Kielijuna on Tukholman läänin kirjastojen, puheterapeuttien 
ja lasten terveydenhuollon yhteistyöhanke. Puheterapeutit 
Elvira Ashby ja Linnea Anderberg ovat laatineet tekstit 
 yhteistyössä Tukholman aluekirjaston kanssa. 
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