Lukutaidolla tarkoitetaan lapsilla vähitellen kehittyvää taitoa tunnistaa ja nimetä kirjaimia, sanoja ja
lauseita. Lukutaito kehittyy rinnan kirjoittamisen
kanssa. Pienestäkin luku- ja kirjoitustaidosta on
iloa, mutta taitoaan voi kehittää läpi elämän.

LISÄÄ VINKKEJÄ
• http://luelapselle.fi/

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien,
kuten kuvien, merkkien, puheen merkityksen
ymmärtämistä ja omaa tuottamista. Perinteinen
luku- ja kirjoitustaito on osa monilukutaitoa.
Monilukutaitoa tarvitaan jatkuvasti, esimerkiksi
kaupassa, liikenteessä ja elokuvissa.

• http://www.lukukeskus.fi/
• https://lapsenmaailma.fi/kategoria/blogit/
kiikkuva-kirjapylly/

LUETAAN
YHDESSÄ

• http://www.monilukutaito.com/
• https://lukuklaani.fi/fi/etusivu/
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Verkosta löytyy maksutta mm. iltasatuja, lasten
lauluja, loruja sekä tietoa kirjastojen mainiosta
tarjonnasta lapsille.

IDEA LUKUTAIDOSTA SYNTYY
KOTONA
Äitiyspakkauksessa on mukana kirja vauvalle.
Hyvästä syystä. Jo alle vuoden ikäiset nauttivat
erilaisten värien ja kuvien katselusta. Lukuhetket
vanhemman kanssa edistävät lasten omaa halua
tutkia kirjoja ja ympäristön muita tekstejä. Lukevat
perheenjäsenet toimivat lapselle esimerkkeinä,
idea lukutaidosta syntyy siis kotona. Lorut, laulut
ja sadut ovat tärkeitä uusien sanojen oppimisessa
ja kielen ymmärtämisen kehittymisessä. Illan
lukuhetki rauhoittaa ja on mieluinen niin vauvoille
kuin kouluikäisille.

KOHTI LUKU- JA KIRJOITUSTAITOA
Suomi tunnetaan hyvän luku- ja kirjoitustaidon
maana. Polku taitavaksi kielen käyttäjäksi, lukijaksi
ja kirjoittajaksi alkaa hyvin varhain.
Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja koulussa
lasten taitojen kehittymistä tuetaan monin tavoin.
Myös perheellä on suuri vaikutus lasten vähitellen
kehittyviin taitoihin. Kodin asenteet, esimerkit ja
tarjolla oleva lukuympäristö vaikuttavat lapseen
merkittävästi.
Olemme koonneet tähän pieneen esitteeseen
tutkimustietoon perustuvia hyviä käytäntöjä.
• Kuuntele lasta ja keskustele lapsen kanssa
• Lue lapselle ja lapsen kanssa
• Lue lapsen nähden
• Anna lapsen lukea ja kirjoittaa leikisti
• Tarjoa lapselle monipuolista luettavaa
• Kannusta lukevaa lasta

MONIPUOLINEN LUKUYMPÄRISTÖ
Se, että kotona on erilaisia kirjoja ja lehtiä edistää
lasten luku- ja kirjoitustaitoa. Kirjastoista monipuolista luettavaa löytyy kaiken ikäisille. Kuvakirjat,
tietokirjat, lehdet, äänikirjat ja elokuvat kiinnostavat
lapsia. Ne ovatkin pienten lasten suosima median
muoto television katselun rinnalla. Erilaiset pelit ja
sovellukset voivat vauhdittaa varsinaisen luku- ja
kirjoitustaidon kehittymistä.

TUTUSTUTAAN JA LUETAAN
YHDESSÄ
Lapset tarvitsevat aikuisten ohjausta medialaitteiden käytössä. Tutustuminen laitteisiin,
uusiin mediamuotoihin, teksteihin, kirjoihin
ja kuviin on turvallista ja kivaa tehdä yhdessä
aikuisen kanssa.

LEIKILLISESTI TOIMIEN JA LASTA
KUULLEN
Lasten luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä
ohjataan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tavoitteellisesti. Tärkein työtapa on
leikki. Leikillinen lukeminen ja kirjoittaminen
on mukavaa puuhaa myös kotona. On hauskaa
ilmaista ajatuksiaan viivoilla, kirjaimilla ja
kuvilla. Näppäimillä saa helposti melkein oikean
näköistä kirjoitusta, Mukavia perhemuistoja saa
kirjoittamalla muistiin lapsen tarinoita ja vitsejä.
Pohjaa lapsen monilukutaidolle voi luoda tutkimalla lapsen kanssa vaikkapa ympäristön logoja
ja merkkejä sekä miettimällä niiden merkityksiä.
Keskeistä ovat yhteiset hetket, keskusteleminen
ja lapsen kuuleminen.

