LUKUPOLUN ALUSSA

luelapselle.fi
Vanhempien merkitys
lapsen lukutaidolle
on ratkaisevinta
ennen kuin lapsi
oppii itse
lukemaan.

Tarinoiden myötä lapsen
sanavarasto kasvaa ja
monipuolistuu;
mielikuvitus, luovuus,
eläytymiskyky ja
empaattisuus
vahvistuvat.

Lapselle
lukemisella on
yhteys parempaan
koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen.

Vasta puhumaan opetteleva
lapsikin nauttii ääneen
luettujen lorujen,
riimien ja satujen
kuuntelemisesta.

Perheissä,
joissa luettiin iltasatu,
1-6-vuotiaan lapsen
yöuni kesti puoli tuntia
pidempään kuin
perheissä, joissa
lukemista ei harrastettu.

Kirjastosta löydät
laajan valikoiman
kirjallisuutta yhteisiin
lukuhetkiin lasten
kanssa, esim. loru- ja
kurkistuskirjoja sekä
e-kirjoja.

Kirjaston kirjavinkit
TIETOA VAUVA-ARKEEN:
1. Suomalainen vauvakirja
2. Andersson, Laura:
Voit nukkua - kuinka
opetin vauvani nukkumaan ja kuinka se
muualla tehdään.
3. Mäkelä, Sinikka:
Vauvan kanssa vuorovaikutuksen puutarhassa: varhaisen
vuorovaikutuksen kirja
vauvan äidille, isälle ja
läheisille

YHTEISIIN LORUHETKIIN:
1. Karvonen, Inkeri:
Hupsuja hassuja hipsukkatassuja
2. Hellén, Immi:
Hyvää huomenta,
punahilkka
3. Latvala, Laura:
Pikku-Marjan eläinkirja

OPETTELUKIRJOJA:
1. Melling, David:
Huukon värit
2. Patricelli, Leslie:
Potalla
3. Koskimies, Pirkko:
Pupu Tupuna pukeutuu

KUOPIO
KAUPUNGINKIRJASTO

Lisää lukemista: kuopio.finna.fi

Harakka huttua keittää (trad.)
Harakka huttua keittää
hännällänsä hämmentää,
käyttää sulkakämmentään ja
suolat sekaan heittää.
Antaa tälle, antaa tälle,
antaa tälle, antaa tälle,
muttei anna tälle. (sormet läpi)
Harakka lähti kaivolta vettä hakemaan.
Tuoss on kivi (ranne)
tuoss on oja (kyynärtaive)
täältähän se kaivo löytyi! (kainalo, kutitus)

Tämä pieni possu (trad.)
Tämä pieni possu meni ostamaan ruokaa
Tämä pieni possu huusi:
Perunoita tuokaa!
Tämä pieni possu sanoi:
Syökää ja juokaa!
Tämä pieni possu se kylläisenä huokaa.
Tämä pieni possu hihkuu iloisesti
hih, hih, hih, jopa se ruokailu kesti!
Lue runoa ja kosketa samalla vauvan
sormia ja varpaita.

Metrolla mummolaan (san. Hannele Huovi)
Limpsin, lampsin jalkapatikalla, patikalla juu
(vauva sylissä, nostele polvia vuorotellen)
Köröttelen, köröttelen kympin ratikalla,
ratikalla juu (köröttele vauva sylissä). x 2
Soitan kelloa (paina nenästä)
Painan nappia (paina navasta)
Tällä pysäkillä pois (vauvan kädet ylös)
Liukuportaita metroon
(liu’uta vauva jalkoja pitkin alas)
ja metrolla mummolaan
(nostele vauvan jalkateriä ylös alas). x 2

Körö, körö kirkkoon (trad.)
Körö körö kirkkoon
Papin muorin penkkiin,
Ruskealla ruunalla, valkealla varsalla,
Kolipäällä koiralla, pikipäällä pässillä,
Laukkipäällä lampaalla.
Peltojen ylitse, aitojen alitse,
Kilikello kaulassa, punaisessa nauhassa.
Lapsi pomppii leikittäjän sylissä kuin
ratsastaisi hevosella. ”Peltojen ylitse”
-kohdassa nosta vauvaa ilmaan. ”Aitojen
alitse”- kohdassa suorista omat polvet ja
laske vauvaa alaspäin.

Veetään nuottaa (trad.)
Veetään nuottaa
(istutaan vastakkain, käsistä kiinni,
vedetään vuorotellen toista taaksepäin)
saadaan kaloja
kissalle kiisket
koiralle kuoreet
isot kalat syyään
pienet kalat myyään
kups kalat konttiin
(keikahdetaan lattialle pötköttämään)

Hiiri keittää puuroa (trad.)
Hiiri keittää puuroa, hiiri keittää puuroa
(etusormella hämmennetään
kämmenenkuppia)
Antaa tuolle
(annetaan peukalolle, puristetaan sormea)
Antaa tuolle (keskisormelle)
Antaa tuolle (nimettömälle)
Loput viekin varastoon
(aikuisen sormet kulkevat käsivartta pitkin
lapsen kainaloa kutittamaan)
Leikki alkaa alusta ja tällöin nimetön jää
ilman. Seuraavalla kerralla keskisormi jää
ilman, sitten etusormi ja viimein peukalo.

