
Lukeminen osaksi päivähoidon arkea

PIKI-kirjastojen palvelut varhaiskasvattajille.



Miksi lukea lapselle?

• Opettaa asettumaan toisen asemaan

• Ruokkii uteliaisuutta ja aktiivisuutta

• Sanavarasto kasvaa

• Ilmaisukyky ja itseluottamus vahvistuvat

• Antaa pohjan koulumenestykselle

• Lukuhetket lisäävät läheisyyttä ja 

keskustelua

• Lisätietoa: Lue lapselle -verkkosivu  

http://www.luelapselle.fi/


Miksi lukea päivähoidossa?

• Ihanaa ja ilmaista puuhaa

• Lukuhetket rauhoittavat

• Loruttelu helpottaa siirtymiä

• Tarinat tukevat oppimista

• Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät

• Ryhmätilanteet helpottuvat

• Tarinoista apua haastaviin kasvatustilanteisiin

• Kaikille lapsille ei lueta kotona: varhaiskasvatuksen rooli suuri



Vinkkejä lukemisen lisäämiseen

• Päivittäisiin rutiineihin liittyvät lorut

• Kirjastovierailut

• Päivän aiheisiin liittyvät tarinat

• Leikkeihin liittyvät tarinat

• Lempikirjan päivä



Kirjaston palvelut päivähoitoryhmille

• Yhteisökortti lainaamiseen

• Kirjoja, musiikkia, lautapelejä ja e-aineistoja

• Viihtyisät tilat kirjoihin tutustumiseen

• Lukuvinkkejä ja valmiita kirjapaketteja

• Lastentapahtumia ja näyttelyitä

• Kirjaston palvelut ovat aina ilmaisia!



Kirjastossa

• Päivähoitoryhmät tervetulleita omatoimisille vierailuille

• Henkilökunta opastaa kirjastonkäytössä

• Ryhmä on aina ohjaajansa vastuulla

• Asioidaan rauhallisesti

• Kirjat ja lelut palautetaan paikoilleen

• Ilmoitathan ryhmäsi osallistumisesta tapahtumiin

• Oman PIKI-kirjastosi yhteystiedot: PIKI-verkkokirjasto

http://www.piki.fi/


Kirjatti-materiaalit varhaiskasvatukseen

• Päivähoidon oma lukudiplomi

• Kirjalistoja varhaiskasvatussuunnitelmiin liittyvistä aiheista

• Hauska Lue Kirjatin kanssa -juliste ryhmän seinälle

• Kaikki materiaalit: Varhaiskasvattajille-sivu 

http://www.piki.fi/varhaiskasvattajille


Päivähoidon lukudiplomi

• Täytetään yhdessä ja viedään kotiin

• Valitaan viisi hauskaa puuhaa

• Kiinnittää huomion lukemiseen 

päivähoidossa ja kotona

• Valmis diplomi on mukava muisto



Kirjalistat verkkokirjastossa

• Aakkoset, numerot ja värit

• Avaruus

• Dinosaurukset

• Ikioma kehoni

• Juhlat, vuodenajat ja perinteet

• Luonto, kierrätys ja 

ilmastonmuutos

• Monikulttuurisuus ja 

kansainvälisyys

• Päiväunisatuja

• Sateenkaariperheet ja sukupuolet

• Sirkus, museot ja kirjastot

• Tunnetaidot ja käytöstavat

• Tutti, potta ja terveys



Lue Kirjatin kanssa -juliste

• Laitetaan näkyvälle paikalle

• Merkitään luetut kirjat väritettävien 

kirjankuvien avulla

• Vanhemmat näkevät kirjojen tiedot

• Juhlistaa yhdessä lukemista 

leikkisällä tavalla



Kirjatin kirjavinkit

• Instagramissa: @kirjatinkirjavinkit

• Kirjastoammattilaisten ylläpitämä

• Runsaasti lukuvinkkejä alle kouluikäisille



Kirjatin perhelukudiplomi

• Suunnattu perheille, mutta hyviä lukuvinkkejä 

päivähoitoonkin

• Kirjoja voi etsiä aiheittain ja ikäryhmittäin

• Mobiilisovellus Androidille ja iOS:ille

• Kirjalistat myös verkkokirjaston Kirjatti-sivulla 

http://www.piki.fi/kirjatti


Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoja saat PIKI-kirjastostasi.


