Päivähoito

Luonto ja ympäristö

Sundströn, Josefine: Tam-Tam menee
päiväkotiin. Söpö taaperoikäisten kuvakirja kertoo
päiväkodin arjesta hellyttävän hauskasti. Tam-Tam
osaa jo vaikka mitä: seisoa, kurkottaa ja kävellä!

Erfving, Emilia: Kasa & Roskakasa. Oksia, neulasia,
kukan alkuja ja tammenterhoja; kasa koostuu milloin
mistäkin ja muuttuu vuodenaikojen mukana. Joskus
kasaan voi kertyä myös roskia. Kirja käsittelee
vuodenaikoja maagisessa satumetsässä hellyttävän
Kasa-hahmon kautta.

Salmi, Veera: Päiväkoti Heippakamu:
Rebekan rapupäivä & muut sarjan
osat. Paha mieli tarttuu Rebekan
matkaan jo aamulla, kun hän kiirehtii
isän kanssa päiväkotiin. Mutta saksirapujen naksuttelu, mutaleikit kavereiden kanssa ja
mummotirsat kesken päivän karkottavat pahaa mieltä.
Aubert, Dany: Päiväkoti alkaa, Pikku Karhu. Päiväkodin
aloittaminen on jo ihan kulman takana, mutta Pikku
Karhua jännittää. Lopulta se kuitenkin vakuuttuu, että
päiväkoti voi olla oikea paikka myös karhunpennuille.

Runoja
Pulli, Elina: Sylisampo. Mainioiden, kalevalahenkisten
lorujen ja toiminnallisten vinkkien innoittamana on
hyvä viettää vauvaperheen yhteisiä hetkiä. Värikylläiset
kuvat ovat ihastuttavia ensikuvia vauvan katsottavaksi.
Mallius, Mira: Pikku tirriäinen. “Kikatus, kutkutus,
nauruposken kutitus.” Kirjan runot tuovat iloa ja
hellyyttä vanhemman ja vauvan yhteisiin hetkiin.
Lempeässä kuvituksessa on suloisia eläinlapsia
vanhempineen ja takakannesta löytyy ohjeet
lorutteluun ja hellittelyyn.
Helakisa, Kaarina: Pikku posetiivi. Kaarina Helakisan
hurmaavia lastenrunoja pienille sopivassa värikkäässä
pahvikirjassa. Soinnukkaat ja humoristiset lorut ovat
parhaimmillaan yhdessä ääneen luettuna.
Itkonen, Jukka: Kultapöllö
– valittuja lastenrunoja.
Kultapöllö sisältää Jukka
Itkosen suosituimpia
lastenrunoja viimeisen
kymmenen vuoden ajalta.
Mukana on toistasataa
runoa – oivaltavia, hauskoja,
koskettavia ja elämäniloisia.

Aittokoski, Metsämarja: Pidä metsä siistinä, Pikkuli.
Metsän väki on järjestämässä juhlaa. Yhtäkkiä
Honkkelin jalkaan sattuu rikkinäinen lasipullo. Pian
käy ilmi, että metsä on täynnä roskia! Eläimet ryhtyvät
siivoamaan ja löytävät työstä paljon hauskuutta.
Corderoy, Tracey: Yksi sinne tai tänne! Mainio
teemakirja kannustaa pitämään huolta toisistamme,
ympäristöstämme ja koko ihmeellisen kauniista
kotiplaneetastamme!
Piercey, Rachel: Jos metsään haluat mennä nyt. Tässä
kirjassa seurataan metsän elämää vuodenaikojen
vaihtuessa. Jokainen aukeama suorastaan pursuilee
yksityiskohtia!
Kuutti, Maria: Onni ja Aada
metsäretkellä. Aadasta
metsä on ihan paras paikka,
mutta Onni suuntaisi
mieluummin leikkipuistoon.
Eräänä päivänä Aada
ja äiti saavat kuitenkin
houkuteltua Onnin mukaansa
metsäretkelle, jolla Onni oppii
monta uutta asiaa.

Kysy lisää omasta
kirjastostasi!
Lisää tietoa ja vinkkejä Lukukeskuksen
Lue lapselle -sivulta:
luelapselle.fi
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Hurme, Vuokko: Minisijainen. Hurmaavan
anarkistinen kuvakirja päivästä, jona
Kukka Pikkarainen saapuu sijaiseksi
päiväkotiin. Kun vaari vie Heikun ja Maxin
aamulla hoitoon, eteisessä on vastassa
sijainen – ihan miniskuukkelin kokoinen!
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Lapselle lukeminen
on tärkeää
Vauva kuulee tutun äänen ja sen poljennon, mikä vaikuttaa
lapsen kielitajuun. Lorujen ja riimien rytmi tukee
myöhempää puheen kehitystä.
Iltasatuhetki on tärkeä myös vähän isommalle lapselle.
Hän saa yhdessä vanhemman kanssa rauhoittua
nukkumaan tarinaa kuunnellen. Saduissa ja tarinoissa voi
eläytyä monenlaisiin tunteisiin ja kokea niitä turvallisesti.
Tarinoiden myötä lapsen mielikuvitus kehittyy ja
empatiantaito vahvistuu.
Lapsi, jolle luetaan, saa laajan sanavaraston. Mitä enemmän
lapselle on luettu, sitä enemmän hän hallitsee sanoja koulun
alkaessa. Monipuolinen sanavarasto tukee oppimista.

Kirjastosta voit lainata hyvää luettavaa
yhteisiin lukuhetkiin lapsesi kanssa!

Kivoja kuvakirjoja

Kirjoja eri aiheista

0–3-vuotiaille

Pottakirjoja

Ruohonen, Hannamari: Ei Rane, ei! & Miksi Rane, miksi!
Taaperon itsetuntoa vahvistava hulvaton kuvakirja. Rane on
iloinen ja kekseliäs gorillalapsi. Vähän liiankin kekseliäs, sillä
Ranen mielestä ruokaa voi käyttää moneen muuhunkin kuin
syömiseen.
Bengtsson, Per: Napero kiipeää & muut sarjan osat. Napero
tykkää kiipeillä. Hakee jakkaran. Kapuaa hyllyyn. Vetää
tuolin. Nousee pöydälle. Oi, pysyy
pystyssä korkealla!
Hurme, Vuokko: Hirveä nälkä.
Hirveä Nälkä on runsain kuvituksin
ja ytimekkäin tekstein varustettu
kirja kaikille pikku ronkeleille.
Kirja tutustuttaa pienen lukijan
erilaisiin ruokiin, ruoka-aikoihin ja
ateriarytmiin.
Cousins, Lucy: Maisa ja kissanpentu. Maisa-hiiri ja sen
värikkäät ystävät ovat viihdyttäneet lastenhuonekansaa jo
yli 30 vuotta! Maisa saa ikioman lemmikin! Pieni Musta Kissa
valloittaa heti Maisan sydämen.

3–6-vuotiaille

Daynes, Katie: Tutki! Pottaa. Tämä ihastuttava luukkukirja
on täydellinen potta-apuri!
Gray, Dean: Kuka istuu pytyllä. Lystikäs läppäkirja pienten
vessaharjoittelun tueksi. Vessa on varattu! Kurkista
läpän alle ja selvitä, kuka värikkäistä eläinhahmoista on
valloittanut vessanpöntön.
Newson, Karl: Hätä on tämän näköinen. Pikkukaverilla
on HIRMUINEN hätä. Kotoa lähtiessä kaikki oli kunnossa,
mutta nyt minkään muun kuin pissahädän ajatteleminen on
mahdotonta.

Meille tulee vauva
Frensborg, Maria: Minä ja uusi vauva. Misan äidille syntyy
pian vauva! Vaikkei Misa olekaan aivan varma siitä, miten
vauva pääsee mahasta pois. Ja miten se ylipäänsä on
mahaan joutunut?
Garhamn, Anna-Karin: Ruu ja vauva. Äidillä on kerrottavaa;
Ruu saa pikkusisaruksen. Se on vielä vauva ja asuu äidin
masussa. Miten masussa voi muka asua, Ruu ihmettelee.
Kun vauva vihdoin syntyy, se on melkein yhtä hauska kuin
Ruu ajatteli.

Happonen, Kaisa: Mur ja metsän ilta: iltasatuja isoille
ja pienille. Kun ilta saapuu, kutsuu tarinoiden metsä.
Havuntuoksuisen metsän siimeksessä seikkailevat
Mur-karhun lisäksi monet eläimet. Hirveä pelottaa kulkea
aukion yli ja sutta häikäisee kuunvalo.

Erilaisia tunteita

Kirkkopelto, Katri: Molli ja maan ääri & muut Molli-kirjat.
Mollin maailmaan kuuluu oma tuttu talo puutarhoineen ja
polkuineen. Se maailma on Mollille juuri sopivan kokoinen.
Viime aikoina Mollin katse on kuitenkin hakeutunut
kauemmaksi, salaperäiseen metsään.

Pirhonen, Niina: Leo Leijona
voittaa pelon. Leo Leijonalla on
edessä jännittävä päivä: hän
on menossa neuvolaan ja sen
jälkeen uuteen päiväkotiin. Yöllä
uni ei tule, ja pimeä pelottaa.
Vaikka äiti ja isä lohduttavat,
pelko kutkuttelee silti.

Higgins, Ryan: Mörri hanhiemona & muut sarjan osat.
Mörri on oikea mörökölli ja tykkää viettää aikaa itsekseen
– ja syödä munia. Mutta munistapa kuoriutuu oikeita
hanhenpoikasia, jotka pitävät Mörriä emonaan.
Renta, Sharon: Topias ja syvänmeren salaisuudet & sarjan
muut osat. “Tiikerit eivät sukella”, äititiikeri sanoo, mutta
Topias polskii syvemmälle.
Meressä on niin paljon nähtävää!
Se palaa halusta päästä
tutkimaan valtameren syviä ja
salaisia syövereitä.

Olkinuora, Susanna: Oma pieni tunnekirjani. Oma pieni
tunnekirjani esittelee suloisten hahmojen avulla erilaisia
tunnetiloja.

Berantas, Benas: Olavi ja kakkumainen vale. Äiti
aikoo leipoa pähkinöistä Olavi Oravalle kakun. Olavi ei
malta olla maistamatta pähkinöitä, ja pian ne kaikki
ovat hävinneet. Tarina avulla voi keskustella lapsen
kanssa valehtelemisesta, rehellisyydestä, vastuusta ja
anteeksiannosta.
Riihonen, Riikka: Aada ja kiukkuleijona. Aada vihastuu, ja
maailma mustenee kiukun voimasta. Äiti tutustuttaa Aadan
kiukkuleijonaan ja erilaisiin keinoihin, joiden avulla kiukkua
saa kesytetyksi.

