Tämä kirjalista on koottu Vantaan kaupunginkirjastossa kielitietoisen varhaiskasvatuksen tueksi.
Listalle on valikoitu selkeäkielisiä kirjoja, jotka tukevat sanavaraston kehittämistä. Valinnoissa on
suosittu erityisesti sellaisia kirjoja, jotka huomioivat kulttuurisen monimuotoisuuden. Listalla olevat
kirjat ovat uusia tai uudehkoja ja niiden saatavuus on hyvä.

Kuvakirjat
Ystävyys, erilaisuus:

Corderoy, Tracey: Juuri sopiva kahdelle
Koiralla on kaikki aarteensa isossa sinisessä matkalaukussa ja
nukkumapaikka sen päällä. En edes tarvitse muuta ollakseni
onnellinen, se ajattelee. Sitten Koira tapaa Hiiren, ja kaikki alkaa
näyttää vähän erilaiselta.

Pinkwater, Daniel: Karhu ja pupu
Karhu ja pupu ovat parhaita kavereita. Niistä on hauska kulkea
metsässä, jutustella, laulaa ja etsiä uusia kiinnostavia asioita.

Flood, Ciara: Karhun uudet naapurit
Kärttyinen karhu asuu itsekseen keskellä korpea ja nauttii siitä
täysin siemauksin. Kuinka käykään, kun joukko puuhakkaita
kaniineja rakentaa talon aivan naapuriin?
(yksinolo, sosiaalisuus, ystävyys)

Emmett, Jonathan: Myyrän suuri salaisuus
Myyrä löytää metsästä uuden ystävän, mutta päättää pitää
tämän omana salaisuutenaan. Mutta vanhat ystävät alkavat pian
kaivata Myyrän seuraa. Missä Myyrä oikein piileksii? Myyrän
pitää oppia, että ystävyys vain lisääntyy, mitä enemmän sitä
jakaa ympärilleen.

Ystävyyden metsä – Nalle Puhin tarinoita
Neljä lyhyttä Disney-tarinaa Nalle Puhista ja ystävistä. Ihaa juhlii
syntymäpäivää, Kani eksyy, Nalle Puh kasvattaa kurpitsaa ja
lopuksi kaikki viettävät hauskaa päivää kelkkamäessä. Kirjassa
on 125 sivua, mutta yksinkertainen teksti ja paljon kuvia.

Velthuijs, Max: Sammakko löytää ystävän
Päästääkö sammakko karhun lähtemään, kun se alkaa ikävöidä
kotiaan?
(ystävyys, läheisyys, ikävä ja onnellisuus)

Schomburg, Andrea: Erilaiset ystävät
Orava ja lintu ovat aivan erilaisia. Mutta ne molemmat ovat
valmiita kokeilemaan uutta, ja sen ansiosta niistä tulee parhaat
ystävät.
(ystävyys, erilaisuus)

Hart, Owen: Olet paras ystäväni
”Uuden kaverin voi löytää melkein vaikka mistä. Yksi ainoa on
silti rakkain ystävistä.”

Kallio, Liisa: Pikku papu ja aarre
Minkälaisen aarteen Pikku Papu ja sen ystävät löytävät?
(ystävyys, auttaminen)

Melling, David: Sattuipa eräänä iltana
Voi miten Pupua väsyttää! On aika etsiä kaverit ja käydä
nukkumaan. Mutta mitä kummaa, aivan kuin joku niiskuttaisi
sängyn alla.
(ystävyys, nukkumaanmeno)

Newson, Karl: Karhu on karhu
Hämmentynyt karhu pohtii ja pähkäilee, ollako vai eikö olla
karhu.
(ystävyys, erilaisuus)

Antony, Steve: Kiitos, herra Panda
Herra Panda haluaa ilahduttaa ystäviään lahjoilla, jotka eivät
"osu ihan nappiin".
(ystävyys, käytöstavat, kiittäminen)

John, Jory: Pää tyynyyn!
Karhu on aivan väsynyt, mutta samaan aikaan hänen naapuri
Ankka on pirteämpi kuin koskaan – ja vailla seuraa.
(nukkumaanmenoaika, yhdessäolo)

Katajavuori, Riina: Mennään jo naapuriin
Kahdeksanvuotias helsinkiläistyttö Vellamo lähtee
rimpauttelemaan ovikelloja pitkin pääkaupunkiseutua ja
tutustuu reissuillaan uusiin ystäviin. Tervetuloa
monikulttuuriseen Suomeen!

Onnellisuus, auttaminen:

Corderoy, Tracey : Nelsonin taikapuutarha
Pieni pingviini nimeltään Nelson haaveilee omasta puutarhasta?
Ei se niin vain onnistu, epäilevät ystävät. Kuinka kukat voisivat
kasvaa lumen keskellä?
(ystävyys, onnistuminen, auttaminen)

Harris, Isabel: Ystävämme kuu-ukko
Veikeä iltasatukirja näyttää, että samaa maailmaa voi katsella
monesta kulmasta.
(ystävyys, auttaminen)

Newman, Andrew: Iloinen noita
Metsässä elää naurava noita, joka pitää huolta kaikista metsän
asukeista…
Kirjan tarina sisältää kaksi yksinkertaista mindfulness-harjoitusta
(tietoinen läsnäolo, hyvä mieli, auttaminen)

Chiew, Suzanne: Stella ja toivomustähti
Lempeä tarina pudonneen tähden löytävästä Stella-pupusta on
samalla tarina hyväsydämisestä auttamisesta.
(ystävyys, auttaminen)

Perhe, elämäntilanteet, elämänmuutokset, jännittäminen, rohkeus:

Gliori, Debi: Pikku pöllö ja uusi muna
Suloinen tarina uuden sisaruksen odottamisesta vakuuttaa, että
äidin rakkautta riittää jaettavaksi useammallekin.
(perhe, tunteet)

Gliori, Debi, kirjoittaja: Pikkupöllön suuri päivä
Hellyttävä kuvakirja rohkaisee kaikkia, joita arveluttaa aloittaa
jotakin uutta.
(koulunkäynti, rohkeus)

Donaldson, Julia: Hirmu Hyppiväinen
Kirjassa mukaillaan ikivanhaa tarinaa siitä, miten pelko ja
pakokauhu syntyy ja lisääntyy, vaikka oikeasti ei olisikaan
aihetta pelkoon.
(pelot, auttaminen)

O'Byrne, Nicola: Missä meidän koti on, Isäkarhu?
Pieni Eevi-karhu muuttaa Isäkarhun kanssa kauas vanhasta
kodista.
(elämänmuutokset, jännittäminen, muutto, yhdessäolo)

McAllister, Angela: Taskullinen suukkoja
Hyvä kirja koulun alkaessa tai tutustumispäivänä.
(koulunkäynti, jännittäminen)

Baker, Danny: Rohkea Sanni Hanhi
Sympaattinen ja humoristinen tarina siitä, miten useimmat
meistä pelkäävät jotakin – mutta jotkut eivät yhtikäs mitään!
(pelottelu, rohkeus)

Ormerod, Jan: Vaihtovauvat
Mukaansatempaava kertomus siitä, miten omasta
pikkusisaruksestaan voi oppia iloitsemaan.
(mustasukkaisuus, sisarukset)

Robbins, Rose: Minä ja minun siskoni
Tarina erilaisista sisaruksista, rakkaudesta ja toisen sisaruksen
autismista…
(erilaisuus, autismi)

Nicola Kinnear: Joskus täytyy uskaltaa
Voimaannuttava tarina kertoo siitä, miten itsestään voi tiukan
paikan tullen löytää aivan uusia puolia.
(rohkeus, arkuus, auttaminen, ystävät)

Gemma Merino: Krokotiili, joka inhosi vettä
Pieni krokotiili haluaisi leikkiä sisarustensa kanssa, mutta
ongelmana on, että hän ei pidä vedestä. Voisiko olla, että se ei
ole krokotiili laisinkaan?
(erilaisuus, pelko, rohkeus)

Landa, Norbert: Anteeksi!
Nalle ja Pupu ovat toistensa parhaat ystävät, mutta eräänä
päivänä heille tulee riita.
(riidat, anteeksipyyntö)

Karlsson, Ellen: Kuka ohjaa junaa
Juna puksuttaa kiireesti eteenpäin, se nykii ja kallistaa puolelta
toiselle. Matkustajat ja matkatavarat lentävät sinne tänne. Kuka
oikein ohjaa tätä junaa?
(eläimet, matkustaminen)

Carralo, Isabel: Pikku kanin hammashuolet
Eräänä aamuna, kun pikku kani rouskuttaa porkkanaa sen
hammas raksahtaa yhtäkkiä poikki. Pikku kani kauhistuu, mutta
myyrä tietää, että metsässä asustaa hampaiden korjaaja. Pikku
kani ystävineen lähtee etsimään hammastohtoria.
(onnettomuudet, hampaat, auttaminen, ystävät)

Parker-Rees, Guy: Karri-sarja (kauppiaana, leipurina, opettajana, tohtorina)

Mæhle, Lars: Päiväkotidekkarit (Kadonneiden sukkien arvoitus, Kuka on pullavaras?, Kuka vei
silmälasit?, Kuka tuli sisälle ulkokengät jalassa?)

Garhamn, Annakarin: Ruu-sarja (lentomatkalla, uusi tukka, vauva, osaa pyöräillä)

Tietokirjoja

Banfi Christina: Missä eläimet asuvat
Bathie Holly: Vuodenajat ja sää
Butterfield Moira: Meidän maailmamme - lasten elämää eri maissa
Butterworth Chris: Välipalani, mistä ruoka tulee?

Cacciatore Raisa, Ingeman-Friberg Susanne: Pipunan ikioma napa, jokaisella on oikeus päättää
kehostaan
Covan Pang: Mitä tapahtuu yöaikaan?
da Cruz Carlos: Eläinten mitalla
da Cruz Carlos, Mikama Anniina: Päivä maapallolla – koulussa
Dods Emma: Ihmeelliset eläimet

Golluch Norbert: Tällainen on kotini - miten sinä asut
Hunt: Mitä eläimet tekevät kaiket päivät
Hunter Robert: Maailman linnut
Hurme Vuokko: Peukalon käsikirja, tietoa lapsille vanhenemisesta

Källsen Malin: Pienen pieni vaellusopas
Pajalunga Lorena: Joogaleikki - rohkea leijona ja kepeä perhonen
Pajalunga Lorena: Hyvän yön jooga
Pertamo Karoliina: Lintunaapurini
Tik tak kello tikittää!

Tietokirjasarjoja

Bathie Holly: Kurkista ja opi (Vuodenajat ja sää, Minun päiväni)

Daynes Katie: Fiksut faktat (tunteet, sade, aistit, vauvat, eläinten puhe, avaruus, kasvit)

Daynes Katie: Tutki! (yöelämää, ötökät, tähtiä, pöpöjä, kakkaa)

Hoffman Mary: Meidän ja muiden -sarja: vihreä kirja, perheet, kehot, tunteet, elämä ja ystävät

Nicholson sue: Tietohippu (Voiko sateenkaareen koskettaa? Voiko tiikerin mahaa kutittaa?)

Pienet tutkija (Avaruuden ihmeet, Ammatit, Dinosaurukset, Pinnan alla, Ötökät, Ihmeellinen kehoni,
Maatila, Liikkeellä, Eläinten maailma)

Tahtoo tietää (Hui me lennetään, Kissat, Koirat, Dinosaurukset, Valtavat valaat, Tähdet ja planeetat,
Ihmeelliset eläimet, Minä päästä varpaisiin, Ennätysten eläimet)

Helppolukuiset
Lukumestari-sarja:
Tavutettu helppo teksti. Värikäs kuvitus. Kirjan lopussa ohjeita lukemiseen ja kuvakooste
tapahtumista.

Katie Dale: Simon keppi
Jackie Walter: Santeri karkuteillä
Jill Atkins: Virtahevon syntymäpäivä
Penny Dolan: Lassi Flamingo
Pikku LUKUAVAIN-sarja:
Tavutettu sarja samassa talossa asuvista ystävyksistä, Eelistä ja Omarista, jotka yhdessä keksivät
kaikenmoista puuhaa.

Helena Bross: Uusi kaveri, Löytäjä saa pitää, Karkki vai kepponen, Mahtava maja, Potkulauta piilossa,
Kumman kissa?
LUKUAVAIN-sarja – Minimysteerit:
Teksti pienaakkosilla. Kaverukset Lenni ja Dina leikkivät aina etsiviä ja ratkovat jännittäviin
tapahtumiin liittyviä arvoituksia.

Helena Bross: Yö väijyssä, Taskuvarkaat kiinni, Kissa kateissa, Autiovajan arvoitus, Varkaiden
salakätkö

Helppolukuiset klassikkosadut ja tarinat
Kirjan alussa 5 vaihetta, jotka ohjaavat lukemista, tekijöinä kuvittajat, käännökset Sari Luhtanen.

Judi Abbot: Kolme pukkia
Rebecca Elliot: Prinsessa Ruusunen
Lucy Fleming: Hannu ja Kerttu
Natalie Hinrichsen: Tähkäpää

Dubravka Kolanovic: Pieni merenneito
Polona Lovsin: Ruma ankanpoikanen
Gavin Scott: Kultakutri ja kolme karhua
Mei Matsuoka: Kolme pientä porsasta

Lukemisen riemua -sarja:
Opetusalan ammattilaisten laatima. Walt Disney -tuotantoa. Vähän tekstiä ja suuret iloiset kuvat.

Cheryl Stroud ja Beth Sycamore: Minä olen ihana! – aloittelevalle lukijalle, Sinisessä meressä – sanat
suuraakkosina

Kirjakärpänen-sarja:
Pidemmät tarinat. Mukana erikoisia ympäristöjä.

Petja Lähde: Taneli ja FC Mörlökit – universumin paras futaaja värvätään matsiin eri planeetalle
Jojo-koira:
Isokokoinen teksti. Maatilalla elävä koira kohtaa erilaisia eläimiä ja joutuu monenlaisiin
kommelluksiin

Birck&Birck: Jojo - pienen koiran suuret seikkailut – useampi tarina, Jojo - pieni koira rohkea kuin
karhu - kuvakirja, Jojo - pieni koira suuressa vaarassa – vauhdikas juoni, Jojo – pieni koira etsii
seikkailua – pidempi tarina

Sadut
Selkokirjoja:
Marja Simola: Miten joutsen sai mustat jalat – selkosatuja
meiltä ja maailmalta
15 sadun kokoelma selkokielisiä kansansatuja ja tarinoita, jotka
kertovat maailman synnystä, eläinten ominaisuuksista ja muista
luonnon ilmiöistä. Kolmannes saduista on suomalaisia, loput
Afrikasta, Aasiasta ja Amerikasta.

Riikka Tuohimetsä: Maukka ja Väykkä (selkomukautus Timo
Parvelan kirjasta)
20 kertomusta kahdesta kaveruksesta, Maukka-kissasta ja
Väykkä-koirasta, sekä heidän ystävistään. Lyhyehköjä tarinoita.

Eero Salmelainen (toim.): Suomalaisia eläinsatuja
Lyhyitä, perinteisiä tarinoita metsän eläimistä.

Tove Jansson, selkokielinen mukautus Pauliina Heine:
Muumipeikko ja Taikurin hattu
Muumitarina selkokielellä. Lyhyet lauseet, mutta pitkähköjä
lukuja. Kirjassa löydetään Taikurin hattu, käydään hattivattien
saarella ja tavataan Mörkö.
Tove Jansson, selkokielinen mukautus Pauliina Heine:
Muumipeikko ja näkymätön lapsi
Tove Janssonin tuttuja muumitarinoita selkokielellä. Kirjassa on
tarinat Kevätlaulu, Maailman viimeinen lohikäärme, Kertomus
näkymättömästä lapsesta, Hattivattien salaisuus, ja Joulu.
Tarinat ovat melko pitkiä.

Tavallisia satukirjoja:
Jujja Wieslander: Mimmi Lehmä kiipeää puuhun
Kertomuksia maailmaa tutkivasta leikkisästä Mimmi-lehmästä ja
sen ystävästä Variksesta.

Calliope Glass: Juhlatuulella
Disneyn Frozen-sarjan kirja. Kirjan tarinoissa Anna, Kristoff, Elsa
ja Sven-poro viettävät kukin syntymäpäiväänsä, ja jokainen saa
omanlaisensa juhlat.

Sylvia Vanden Heede: Kettu ja Jänis
Ystävykset Kettu ja Jänis asuvat yhdessä ja touhuavat

kaikenlaista. Välillä ne
vierailevat lähimetsän
muiden eläinten luona,

esimerkiksi ihmettelemässä pöllön oveltaan löytämää munaa.
Lyhyitä tarinoita ystävysten yhteiselosta.

Runot
Jukka Itkonen: Hirvi irvistää
Pieniä runoja erilaisista metsän ja maan eläimistä, joista samalla
opitaan erilaisia asioita. Niille, jotka osaavat suomen kieltä jo
kohtalaisesti.
Jukka Itkonen: Kaupunkiretki – lastenrunoja
Runoja lapsille tutuista paikoista: kaupasta, uimahallista,
kirjastosta, päiväkodista… Joukkoon mahtuu runoja kaksirivisistä
koko sivun mittaisiin. Sujuvaa riimittelyä ja selkeää, elävää
kieltä.

Kirsi Kunnas: Tiitiäisen runokirja
Kirsi Kunnas: Tiitiäisen runolelu
Kirsi Kunnaksen tuotannosta vauva- ja leikki-ikäisille valikoituja
runoja pahvisivuisissa kirjoissa, ei kuitenkaan liian lapsellisia
vähän isommillekaan. Rytmikästä, riimikästä kielellä ja äänteillä
leikittelyä.
Hanna Lundström: Onnen kuplia – runoja aloittelijoille
Viehättävä runokirja lapsen maailmasta. Runoissa on paljon
erilaisia ääntä ja tekemistä kuvaavia sanoja.

Heikki Niska: Taikakissan värit
WSOY:n Oppi & ilo -sarjaan kuuluva pahvisivuinen kirja. Sivun
mittaisia runoja väreistä. Enimmäkseen helppoa kieltä.

Hassut tassut (toim. Tuula Korolainen)
Kokoelma runoja erilaisista eläimistä, dinosaurusta
unohtamatta. Joukkoon mahtuu myös pitempiä runoja, mutta
sanasto on melko helppoa, lähellä arkikieltä, eläväistä.

