
LIITY  
KIELIJUNAAN!

Kaale



Lukekaa yhdessä 
Kieli kasvaa vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten kanssa. Anna lapsen olla aktiivinen, 
kun luet yhdessä ja kiinnitä huomiota lapsen 
sanoihin, ääniin ja eleisiin. Odota ja seuraa 
lapsen tahtia, kiinnostusta ja reaktioita, niin  
kirjan lukeminen on ylimääräistä kieltä  
kehittävää. 

Valitse kirja
Valitse kirjoja, jotka lapsen mielestä ovat jännittäviä ja 
kiinnostavia ja jotka vastaavat lapsen kielitasoa. Jos  
valinta on vaikeaa, voit aina kysyä kirjastosta. Täältä voit 
lainata kirjoja ilmaiseksi. 

Kana dikhes thaj ginaves ande kenvi chavorensa vi loshas thaj  
mishtoj – thaj pashe vi juti chire chavoreski chib thaj worba. Kana 
ginaven thaj worbin pa sos maladjol ande kenvi barol le chavorengi 
fantasia, koncentratia thaj kommunukatia.
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3 Tee lukuajasta  
mukavaa 
Voit vapaasti pitää lukusession joka 
päivä - hiljainen hetki, kun katsot 
ja luet kirjoja. Istu lähellä, jotta voit 
olla vartalo- ja katsekontaktissa, 
äläkä anna minkään muun häiritä. 
Sinun ei tarvitse lukea kirjaa  
kannesta kanteen. Pelkästään 
istuminen ja selaaminen ja  
pukeminen sanoiksi sitä, mistä 
lapsi on kiinnostunut, on hyvä tapa 
rakentaa kieltä. 



“Puhu” ja katso kuvat 
Lapsen huomion saaminen voi usein olla  
helpompaa “puhumalla” eli kertomalla omin 
sanoin ja käyttämällä erilaisia ääniä, ääniä ja 
eleitä. Käytä tilaisuutta osoittaaksesi ja puhua 
kuvista. Ne auttavat lasta pysymään tarinan 
perässä ja tarjoavat entistä enemmän  
mahdollisuuksia oppia uusia sanoja.

Lue, laula ja kerro  
kaikilla lapsen kielillä 
Tutkimukset osoittavat, että  
luetuilla lapsilla on suurempi  
sanavarasto ja pienet lapset voivat 
oppia useita kieliä samanaikaisesti. 
Joten lue, laula ja kerro kaikilla 
sinun ja lapsesi kielillä! Se auttaa 
lapsen kielen kehitystä.

Kerro yhdessä 
Voit vapaasti antaa lapsen olla mukana ja kertoa, kun luet, esimerkiksi 
antamalla lapsen täyttää sanoja ja lauseita tai vastata kysymyksiin.  
Käytä tilaisuutta hyväksesi vahvistaaksesi ja laajentaaksesi sitä, mitä 
lapsi sanoo. Tällä tavalla näytät, kuinka lapsi voi kehittää kieltään.  
Kun olet lukenut kirjan useita kertoja, lapsi saattaa pystyä kertomaan 
koko tarinan kuvien tapahtumien perusteella.

Liity Kielijunaan 
Lastenkirjoilla voit auttaa lapsia kehittämään 
kaikkia kielen osia, kuten kielen ymmärtämistä, 
sanastoa, kielioppia ja ääntämistä. Pyydä  
kirjastosta Språktågetin kirjalistoja vinkkejä  
sopiviin kirjoihin!

Kirjojen lainaus  
kirjastosta on 

ilmaista.  
Tervetuloa! 
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Kielijuna tarjoaa neuvoja ja vinkkejä vanhemmille ja 
muille lasten lähellä oleville, miten lasten puhetta ja 
kielenkehitystä voidaan edistää. Kielijuna pysähtyy eri 
asemilla, joilla lapset voivat kehittää kielensä eri osia. 
Jotkut joutuvat viipymään hieman pidempään jollakin 
asemalla, toiset taas kestävät nopeammin. Kaikki voivat 
ajaa Kielijunalla! 

Språktåget on Tukholman läänin kirjastojen, puhetera-
pian ja lasten terveydenhuollon yhteistyö. Tekstin ovat 
tuottaneet puheterapeutit Elvira Ashby ja Linnéa 
Anderberg yhteistyössä Tukholman aluekirjaston 
kanssa. 
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