
Keskustelun avaus
Tämän kerran kysymykset johdattelevat 
miettimään tarkemmin, millaisia lapsemme 
ovat ja miten me vanhemmat voimme 
tukea heidän kasvuaan ja kehittymistään. 
 Lapsi opettelee sosiaalisia taitoja eli 
sitä kuinka erilaisissa tilanteissa toimitaan 
toisten lasten ja aikuisten kanssa. Näiden 
taitojen harjoittelemisessa tarvitaan 
vanhempien apua. Sosiaalisia taitoja 
opitaan samalla, kun tehdään yhdessä 
erilaisia arkisia asioita ja leikitään.
 Kodin ulkopuolella lapsi kohtaa uusia 
tilanteita, jotka voivat olla hänelle 
jännittäviä tai jopa pelottavia. Me 
vanhemmat voimme miettiä, mitä ajatuksia 
ja tunteita nämä tilanteet herättävät myös 
meissä itsessämme ja miten me voimme 
parhaiten ymmärtää ja tukea lastamme. 
Aikuisina toimimme myös malleina 
omille ja muiden lapsille uusiin ihmisiin 
tutustumisessa. Myönteinen palaute ja 
onnistumisten esiin nostaminen rohkaisevat 
ja kannustavat lasta toimimaan uusissa 
tilanteissa.

Lapsen maailma
laajenee

Tutustuminen
• Kerro nimesi ja keitä perheeseesi kuuluu.

KU

LTTUURIT KO
H

TA
AVAT

JUTUTTAMO



Keskustelukysymyksiä

Lapsi yksilönä ja osana ryhmää 

• Mitä asioita teette yhdessä lapsen 
kanssa?

• Mistä leikeistä arvelet lapsesi pitävän 
eniten? Mistä huomaat sen?

• Mitä luonteenpiirteitä lapsellasi on? 
Onko hän esimerkiksi rauhallinen, vilkas, 
kärsivällinen, nopeasti innostuva tai 
harkitsevainen? 

• Onko sinulla itselläsi samanlaisia vai 
erilaisia luonteenpiirteitä?

• Miltä sinusta tuntuu se, että lapsellasi on 
samanlaisia tai erilaisia luonteenpiirteitä 
kuin sinulla?

Vanhempi lapsen tukena 

• Onko lapsesi helppo tutustua toisiin 
lapsiin?

• Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeitä 
sosiaalisia taitoja, joita toivot lapsesi 
oppivan (ikä huomioiden esimerkiksi 
vuoron odottaminen, asioiden jakaminen, 
yhteistyön tekeminen ja niin edelleen).

• Millaista käytöstä lapselta odotettiin 
lähtömaassanne? Ovatko odotukset 
nyt erilaisia (esimerkiksi itsenäisyyden 
ja omatoimisuuden suhteen, aikuisen 
kunnioittamisen suhteen ja niin edelleen)?

• Millaisissa tilanteissa lapsesi tarvitsee 
tällä hetkellä tukea vanhemmilta?

• Tuleeko mieleesi joku tilanne lähipäiviltä, 
jolloin autoit lastasi? Mitä tilanteessa 
tapahtui? Mitä lapsesi mahtoi ajatella tai 
tuntea tuolloin?

• Millaisissa tilanteissa olet antanut 
lapsellesi positiivista palautetta ja 
kehunut häntä viime aikoina?

• Miten toimit, jos lapsesi käyttäytyy 
huonosti?

• Tuleeko sinulle mieleen sellainen tilanne, 
jossa lapsesi käyttäytyi huonosti tai 
tarvitsi apua etkä tiennyt miten toimia? 
Jos tulee, niin kertoisitko siitä? Mitä 
lapsesi on mahtanut ajatella tai tuntea 
tuossa tilanteessa?

• Mitä ajattelet, kun lapsesi saa kutsun 
kaverin luokse leikkimään? Miten arvelet 
lapsesi suhtautuvan kutsuun? Kun lapsesi 
menee kaverin kotiin, haluaisitko tietää 
tai sopia jostakin etukäteen?

Keskustelun päätös
• Mihin uuteen paikkaan haluaisit tutustua 

yhdessä lapsesi kanssa? 


