
Heippa lapset! 

 
Tiedättekö mikä päivä tänään on? Tänään on TEIDÄN päivänne, nimittäin lapsen oikeuksien päivä! 

Sitä vietetään Lapsen oikeuksien sopimuksen kunniaksi. Ai mikä se on? No sehän on sellainen 
sopimus, että melkein kaikki maailman valtiot lupaavat huolehtia, että lapsilla olisi asiat hyvin. 
Teidän ryhmänne aikuiset voivat kertoa tästä vielä lisää, kannattaa kysyä!

Lapsen oikeuksien päivää voi juhlia monella tapaa. Huomasitko aamulla lippuja salossa?  
Tänään juhlitaan liputtamalla. Tekin voitte tehdä viirinauhan, jota voitte käyttää koristeena.  
Olen lähettänyt teille ohjeet. Te voitte myös pitää omat juhlat!  Mekin juhlimme Hupsis-metsässä 
laulamalla, leikkimällä ja tanssimalla.

Juhlissa annetaan usein lahjoja ja minäkin haluan antaa 
teille lahjan. Olen vähän tarkkaillut teitä ja ilahtunut  
huomatessani, miten tosi kivoja tyyppejä te olette!  
Siksi annan teille lahjaksi kehukoneen. Se on sellainen 
kone, joka antaa kehuja ihan jokaiselle! Tekin voitte tehdä 
oman kehukoneen, lähetin ohjeet aikuisille.

 Hauskaa lapsen oikeuksien päivää toivottaa,

 
Tiuku



Vinkit toteutukseen: 

Juhlat

Juhlistakaa lapsen oikeuksien päivää yhdessä lasten kanssa. Lisää tietoa Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja  
– päivästä löydät verkkosivuilta www.lapsenoikeuksienviikko.fi  ja www.lapsenoikeudet.fi

Voitte kutsua juhliin myös vieraita, esimerkiksi toisen ryhmän tai alueen perhepäivähoitajia lapsineen.  
Ottakaa lapset mukaan juhlien suunnitteluun ja toteutukseen. Lapset voivat ikätasonsa mukaan leipoa, koristella, 
vastaanottaa vieraita, esittää ohjelmaa, toimia valokuvaajana tai esimerkiksi tarjoilijana. Lasten toiveita on hyvä 
kuunnella myös siinä, minkälaisen roolin hän juhlavalmisteluissa ja toteutuksessa toivoo itselleen. Yksi tykkää 
esiintyä ja toinen taas valmistaa vaikka koristeluja. Sopikaa lasten kanssa etukäteen juhlien pukeutumisesta.  
Viikon teemana on jokaisen oikeus olla oma itsensä, joten juhla- asun sijaan asuna voi myös olla esimerkiksi  
omat lempivaatteet. Jollain se saattaa olla prinsessapuku ja toisella lempiverkkarit.

Viirinauha

Voitte askarrella tulostettavan materiaalin avulla lasten kanssa viirinauhan, johon toiselle puolelle lapsi voi piirtää 
oman kuvansa ja toiselle kirjataan lasten toiveita esimerkiksi lauluista, leikeistä, kirjoista tai retkistä. Viirinauhaa 
voidaan pitää esillä Lapsen oikeuksien viikon jälkeenkin ja toteuttaa lasten toiveita pikkuhiljaa.

Kehukone

Kehukoneena voi toimia esimerkiksi pahvilaatikko tai liinalla peitetty pöytä. Tehkää kehukoneeseen nappi, jota pai-
namalla kone antaa kehuja. Koristelkaa kone lasten kanssa hienoksi. Koneeseen voi kiinnittää myös Tiukun kuvan. 
Aikuinen tai lapsi menee kehukoneen sisään kehujaksi. Kehut voidaan lausua ääneen, tai koneessa voi olla luukku, 
josta kehu annetaan lapulla tai kortilla. 

Voitte käyttää valmiita kehuja ja/tai keksiä lasten kanssa omia. Android laitteeseen voi myös  
Google Playsta ladata Kehukone- sovelluksen, joka lausuu suomenkielisiä, kivoja kehuja kun  
ruutua painaa. Kehukone voi jäädä ryhmään joksikin aikaa, tai se voidaan ottaa esiin aina kun  
kaivataan vähän piristystä. Muistakaa kehua myös aikuiset!
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