Jakaminen
 Osoita aina olevasi
kiinnostunut siitä, mistä
lapsesikin on.
Leikki
 Leiki lapsesi kanssa sellaisia
leikkejä, joissa vuorottelu
on mahdollista. Sellaisia
ovat esimerkiksi
kurkisteluleikit, sormileikit,
laulaminen sekä pallon
lähettely ja potkiminen
toiselta toiselle.
Lorut ja laulut
 Lapsesta on aivan pienestä
pitäen hauskaa loruilla ja
laulaa aikuisen kanssa.
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Ensimmäisen vuotensa lopussa
lapsesi osaa seuraavia asioita:
 Vastaa omaan nimeensä.
 Ymmärtää joitakin sanoja ja
yksinkertaisia lauseita.
 Ilmaisee itseään jokeltamalla
sekä eleiden ja muutamien
helppojen sanojen avulla.
LAPSESI RAKASTAA SITÄ,
ETTÄ HÄN SAA PITÄÄ
HAUSKAA JA LEIKKIÄ
KANSSASI
Jos jokin asia lapsesi viestinnän
tai kielen kehityksessä
huolestuttaa sinua, ota yhteyttä
puheterapeuttiin.

Kielen
kehityksen
tukeminen

Syntymästä vuoden ikään
0–12 kuukautta

Vastasyntynyt vauva pystyy
viestimään
ruumiinkielen,
katseen,
hymyn ja muiden ilmeiden
avulla.
Vauvalla on paitsi synnynnäinen
kyky vastaanottaa kielen
signaaleja myös synnynnäinen
tarve olla vuorovaikutuksessa
toisten ihmisten kanssa. Jo
kohdussa vauva tunnistaa oman
äitinsä äänen ja liikkuu hänen
puhumansa kielen tahdissa.
Vauva viestii ensimmäisestä
elinviikostaan lähtien, ja hänen
vanhempansa rohkaisevat tätä
viestintää arjen kokemusten
avulla: syöttäminen, vaipan
vaihto ja muut hoitotoimet luovat
sinulle tilaisuuksia pitää hauskaa,
leikkiä ja olla vuorovaikutuksessa
vauvasi kanssa.

Mitä näissä päivittäisissä
tilanteissa sitten tapahtuu?
Esimerkiksi kun vaihdat lapsesi
vaippaa:
Sinä katsot lastasi, joka ottaa
kanssasi katsekontaktin.
Sinä kuuntelet ja reagoit, kun hän
Itkee.
Sinä tulkitset, että hän ei ole
tyytyväinen.
Sinä vastaat lohduttavalla äänellä
ja sanoilla.
Tällainen vuorovaikutus antaa
sinulle mahdollisuuden nauttia
vuorovaikutuksesta ja leikkiä
lapsesi kanssa, samalla kun selität
lyhyellä ja yksinkertaisella tavalla,
mitä sinä teet. Näin lapsi oppii
ymmärtämään maailmaa ja sitä,
että viestintä on palkitsevaa ja
hauskaa.

Lapsesi taitojen perustan
luomiseen kuuluu seuraavia
asioita:
Kuuntele ja Vastaa
 Kuuntele ja vastaa, kun
lapsesi ilmaisee itseään
ruumiinkielen, ääntelyn ja
sanojen avulla.
Aika
 Anna lapselle aikaa vastata,
sillä hän reagoi kyllä aina
omalla tavallaan. Muista,
että pienet lapset reagoivat
muita hitaammin.
Tulkinta
 On parempi yrittää tulkita
lapsen viestiä kuin
teeskennellä
ymmärtävänsä.
Lyhyys ja Yksinkertaisuus
 Käytä lyhyitä ja
yksinkertaisia lauseita.

