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Lapsen oikeuksien juhlapäivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta.
YK:n hyväksymä lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan Suomessa
27 vuotta sitten.
Kansallinen Lastenliitto on jo useana vuotena halunnut nostaa esille
lapsen oikeudet ja viettänyt kokonaista viikkoa näiden tiimoilta, lasten
kunniaksi. Tänä vuonna viikkoa vietetään 19.-25.11.2018. Mukaan on
kutsuttu myös muita lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjä.
Kaikkien harrastustoimintaa tukevien järjestöjen ohjaajat tekevät
arvokasta työtä lasten parissa ja haluamme tukea tätä työtä antamalla
ideoita ja ajatuksia lapsen oikeuksien esille tuomiseen kerhoissa ja
muissa harrastusryhmissä. Toivomme, että tämä Lastenliiton
tuottama ja ideoima vihkonen antaa sinulle ja ryhmällesi monta
mukavaa hetkeä lapsen oikeuksien tiimoilta. Toivomme että vihkosen
innoittamana Lastenviikko tuodaan esille myös kodeissa.
Viikon tunnuslauseena on ”lapsella on oikeus harrastaa” ja sen
aihetunnisteet ovat #harrastan ja #lastenviikko.

Kiitos kaikille mukana oleville järjestöille, yhdessä olemme enemmän.
Lisää järjestöistä ja Lastenviikosta ja sen tapahtumista voit lukea
nettisivuilta www.lastenviikko.info. Voit seurata Lastenviikkoa myös
Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

Tuodaan yhdessä esille lasten oikeuksia!
Mia Syysnummi
Toiminnanjohtaja
Kansallinen Lastenliitto ry

TIETOA LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUKSESTA
Lapsen oikeuksien sopimus on ihmissoikeussopimus, joka koskee kaikkia alle 18vuotiaita lapsia. Sopimus listaa lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtiolle
velvoitteen toteuttaa ne. Sen päällimmäisenä pyrkimyksenä on, että lapset saavat
kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivallan uhkaa ja riistoa. Lähes
kaikki valtiot, yhteensä 196 maata, ovat sitoutuneet muuttamaan lakinsa ja
toimintansa lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiseksi ja tämä tekee siitä
maailman laajimmin hyväksytyimmän ihmisoikeussopimuksen. Valtioilla on
velvollisuus tiedottaa lapsen oikeuksista sekä lapsille että aikuisille.

Sopimus sisältää neljä
yleistä periaatetta:
Lapsella on oikeus
ilmaista omat
mielipiteensä kaikissa
itseään koskevissa
asioissa, ja mielipiteet on
otettava huomioon
lapsen iän ja kehitystason
mukaisesti. (Artikla 12)

1. Syrjimättömyys (Artikla 2)
Sopimus sisältää neljä
2. Lapsen edun
yleistä periaatetta:
huomioiminen (Artikla 3)
3. Oikeus elämään ja
kehittymiseen (Artikla 6)
4. Lapsen näkemysten
kunnioittaminen
(Artikla 12)

Lapsen oikeudet kuuluvat
jokaiselle lapselle. Lasta ei saa
syrjiä hänen tai hänen
vanhempiensa ulkonäön,
alkuperän, mielipiteiden tai
muiden ominaisuuksien vuoksi.
(Artikla 2)

Lapsen oikeudet kuuluvat
5. Syrjimättömyys (Artikla 2)
jokaiselle lapselle. Lasta ei saa
syrjiä
hänen tai hänen
6. Lapsen
Aamu-ja iltapäivätoiminta sekä
erilaisetedun
kerhot ovat toteuttamassa
merkittävänä
vanhempiensa ulkonäön,
Lapsella on oikeus
huomioiminen (Artikla 3)
osana lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattua lapsen oikeutta vapaa-aikaan,
alkuperän,
mielipiteiden tai
ilmaista omat
7. Oikeus elämään ja
leikkimiseen,
virkistystoimintaan
ja
kulttuuriin
(31
artikla).
Lisäksi
kerhot
tukevat
muiden
ominaisuuksien
vuoksi.
mielipiteensä kaikissa
kehittymiseen (Artikla 6)
(Artikla 2)
lapsenkoskevissa
harrastusmahdollisuuksia
ja tarjoavat
virikkeellistä toimintaa arkeen.
itseään
8. Lapsen
näkemysten
asioissa, ja mielipiteet on
kunnioittaminen
otettava huomioon
(Artikla 12)
lapsen iän ja kehitystason
mukaisesti. (Artikla 12)
Ohjaajana olet mukana tukemassa
• Lapsen kehitystä (Artikla 6)
Ohjaajana
mukana tukemassa
• Lapsenolet
koulunkäyntiä
ja oppimista (Artiklat 28-29)
• Vanhempia kasvatustehtävässään (Artikla 18)
• Lasten osallisuutta (Artikla 12)
• Lasten yhdenvertaisuutta (Artikla 2)
• Lapsen etua (Artikla 3)

•
•
•
•
•

Lapsen kehitystä (Artikla 6)
Lapsen koulunkäyntiä ja oppimista (Artiklat 28-29)
Vanhempia kasvatustehtävässään (Artikla 18)
Lasten osallisuutta (Artikla 12)
Lasten yhdenvertaisuutta (Artikla 2)

Tähän vihkoseen on koottu vinkkejä ja leikkejä, joita ohjaajien on mahdollista
käyttää apuna Lastenviikon suunnittelussa. Niiden avulla on helppo tuoda
esille lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä ja vaikutusta lapsen elämään.
Tarkoituksena on luoda lasten parissa keskustelua ja pohdintaa heidän omista
oikeuksistaan. Lapsi oppii samalla erilaisia tapoja tuoda mielipiteitään esille.
Lasten ohjaajana olet kallisarvoisessa asemassa luomassa lapselle tärkeää
polkua. Lapsen oikeuksien sopimuksesta tiedottamisen lisäksi olet jokaisena
päivänä mukana tukemassa sen toteuttamista. Muista juhlia Lastenviikolla
myös rooliasi ohjaajana, sillä olet tärkeä osa lapsen oikeuksien vahvistamista.
Tätä kokonaisuutta laatiessa on ollut tärkeää luoda monipuolista ja
kiinnostavaa toimintaa. Lastenviikolla tärkeintä on pitää hauskaa ja tehdä
unohtumaton viikko kaikille osallistujille. Toivottavasti tämä paketti antaa
sinulle avaimia Lastenviikon toiminnan toteuttamisen lisäksi työhösi ohjaajana
myös tulevaisuudessa.
Vihkoseen kerättyjä vinkkejä ja leikkejä voi käyttää sellaisinaan tai soveltaa
omaan toimintaan sopiviksi. Ideoita kannattaakin ottaa sieltä täältä ja rakentaa
kattava sekä monipuolinen kokonaisuus, joka innostaa sekä ohjaajia että
lapsia. Kokonaisuutta suunniteltaessa myös lapset kannattaa ottaa mukaan
ideoimaan ja kertomaan toiveitaan.
Täältä saat lisää vinkkejä ja tietoa Lastenviikon viettoon:
• Lastenviikon sivusto: www.lastenviikko.info
• Lapsen oikeuksien sopimus: www.unicef.fi
• Lapsen oikeuksien sivusto: www.lapsenoikeudet.fi
• Lapsen ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja:
https://unicef.studio.crasman.fi/pub/public/pdf/Compasito_SU_pdf_nettiversi
o.pdf
• Some-kanavat: Facebook, Instagram ja Twitter
Mahtavaa leikintäyteistä Lastenviikkoa!

ASKARTELUVINKIT

1. Paperimosaiikki (ikäryhmä 6-18v)

YKSINTEHTÄVÄ

Tarvitset:
-

Lehtiä (sanoma- tai aikakauslehdet)
Saksia
Liimaa
Kartonkia

Ideana paperimosaiikin teossa on, että lapsi saa luoda teoksen itselleen
tärkeästä aiheesta. Aloittakaa pohtimalla yhdessä, minkälaiset asiat ovat
lapselle tärkeitä. Näitä voivat olla esimerkiksi omat lemmikit, kauniit kasvit,
vanhemmat ja sisarukset, harrastukset, pelit tms. Pyydä lapsia valitsemaan
itselleen yksi tärkeä asia.
Aloita leikkaamalla lehdistä pieniä neliönmuotoisia palasia, mahdollisimman
erivärisiä ja -näköisiä. Jokainen lapsi voi itse leikata omaan aiheeseensa
sopivannäköisiä palasia. Kun palasia on hyvä määrä, voi niitä alkaa liimata
kartongille oman aiheen mukaisesti. Pikkuhiljaa palasista alkaa muodostua
kokonaisuus!
Esimerkkejä:

2. Leikkelykilpa (ikäryhmä 8-18v)

RYHMÄTEHTÄVÄ

Tarvitset:
-

Lehtiä (sanoma – tai aikakauslehdet)
Saksia

Tehtävään tarvitaan vähintään kaksi n. 3-5 hengen joukkuetta. Joukkueita voi
olla useampi, ja ne voivat olla erikokoisia.
Tehtävän ideana on koota sana leikatuista kirjaimista.
Jaa jokaiselle ryhmälle jokin seuraavista lasten oikeuksiin liittyvistä sanoista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Koulutus (8 kirjainta)
Kasvatus (8 kirjainta)
Läheisyys (9 kirjainta)
Lepääminen (10 kirjainta)
Huolenpito (10 kirjainta)
Yksityisyys (11 kirjainta)
Leikkiminen (11 kirjainta)
Tiedonsaanti (12 kirjainta)
Hoidonsaanti (12 kirjainta)
Harrastaminen (13 kirjainta)
Syrjimättömyys (14 kirjainta)

Eri kokoisille ryhmille voi jakaa eripituisia sanoja. Sanoja voi myös keksiä
ryhmissä!
Tehtävä on etsiä lehdistä ja leikata jokainen oman ryhmän sanaan kuuluva
kirjain mahdollisimman nopeasti, ja koota sana yhteen. Se joukkue, joka
ensimmäisenä saa sanansa koottua kirjaimista, on voittaja.
Sanat voi koota pöydälle tai mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittää
sinitarralla seinään.

Muista varovaisuus leikkaamisessa! Mikäli mahdollista, käytä saksia, joissa on
lukitus.

3. Unelmakartta (ikäryhmä 4-18v)
YKSINTEHTÄVÄ
Tarvitset:
-

Lehtiä (sanoma- tai aikakauslehdet)
Saksia
Liimaa
Kartonkia

Unelmakartan teko on hyvä keino saada lapset miettimään omaa elämäänsä,
tulevaisuuttaan ja unelmiaan. Ennen tehtävän aloittamista pyydetään lapsia
miettimään, minkälaisia unelmia heillä on.
”Voisikohan musta tulla palomies? Mä vien ruokaa köyhille lapsille Afrikkaan!
Aion saada oman lemmikin! Matkustan joka puolelle maailmaa! Aloitan
jalkapallon! Tekisköhän äiti mulle lihapullia päivälliseksi!”
Ohjeet:
1. Mieti omia unelmiasi.
2. Leikkaa lehdistä itsellesi tärkeitä ja unelmiisi sopivia kuvia, sanoja tai
kirjaimia.
3. Kokoa ja liimaa niitä kartongille sellaisena, kuin itse haluat.
Unelmakartan teossa olennaista on, että jokainen saa tehdä juuri sellaisen
kartan kuin haluaa. Kartan voi laittaa omaan huoneeseen tai vaikkapa
iltapäiväkerhon seinälle muistuttamaan omista unelmista!

Esimerkkejä:

LIIKUNNALLISET LEIKIT

1. Suojelupallo (ikäryhmä 3-18v)
RYHMÄTEHTÄVÄ
Suojelu on jokaisen lapsen oikeus. Tässä leikissä tärkeintä on suojella aina
kerrallaan yhtä leikkijää, aivan kuten jokaista lasta kuuluu suojella. Leikki on
eräänlainen polttopallo.
Tarvitset:
- tilaa (esimerkiksi liikuntasali)
- muutaman pehmeän pallon

Ohjeet:
1. Leikkijät muodostavat suuren kehän, ja sen keskelle asettuu yksi
leikkijöistä, eli suojeltava.
2. Suojeltavan ympärille asettuu muutama suojelija eli henkivartijoita.
Pelissä on mukana yhtä monta palloa, kuin henkivartijoitakin on.
3. Muut kauimmaisena kehässä seisovat leikkijät yrittävät polttaa
suojeltavan, ja suojelijat puolustavat suojeltavaa torjumalla heittoja.
4. Osia vaihdetaan niin, että kaikki saavat vuorollaan olla suojeltavia,
suojelijoita ja heittäjiä.

Vinkki: Tee leikistä vaikeampi suurentamalla aluetta sekä sopimalla mihin
kohtaan osuvat heitot hyväksytään (esim. heiton tulee osua keskivartaloon,
jotta se lasketaan poltoksi)

Käy myös suurelle ryhmälle!

2. Oikeussalaatti (ikäryhmä 5-18v)
RYHMÄTEHTÄVÄ
Kyseessä on leikki, joka on alun perin nimeltään hedelmäsalaatti.
Lastenviikon kunniaksi leikkiä voi leikkiä lapsen oikeuksilla!

Ohjeet:
1. Valitse 3-5 vaihtoehtoa lapsen oikeuksista. Vaihtoehtoja voivat olla
esimerkiksi seuraavat:
-

liikunta

-

harrastus

-

leikki

-

lepo

-

onni

2. Jokainen leikkijä valitsee yhden oikeuden, jossa hänen tulee pysyä
koko leikin ajan (vinkki: kirjoita vaihtoehdot näkyviin leikin ajaksi!).
Ohjaaja voi myös jakaa jokaiselle leikkijälle yhden oikeuden niin, että
jokaista oikeutta tulee tasaisesti ryhmän kesken.
3. Leikkijät asettuvat riviin joko seisten tai tuoleille istuen. Tuoleja tai
seisomapaikkoja on siten, että yhdelle leikkijälle ei riitä paikkaa.
4. Ilman paikkaa jäänyt leikkijä aloittaa leikin huutamalla jonkin oikeuden.
Jokainen kyseisen oikeuden valinnut leikkijä vaihtaa paikkaa. Myös
huutaja pyrkii pääsemään jollekin paikalle. Seuraava ilman paikkaa
jäänyt toimii huutajana, ja leikki jatkuu samalla tavalla.
5. Mikäli keskellä olija huutaa ”lapsenoikeudet!”, tulee jokaisen leikkijän
vaihtaa paikkaa.

Leikki sopii ulkona tai sisällä leikittäväksi.
Käy myös suurelle ryhmälle!

MUSIIKKILEIKIT

1. Tee oma laulusi (ikäryhmä 4-18v)

RYHMÄTEHTÄVÄ

Lapsilla on usein paljon sanottavaa. Miksipä niistä ei tekisi laulua?
Lastenviikon kunniaksi laulujen sanoihin voi sisällyttää lasten oikeuksiin
liittyvää sanastoa!
Vaihtoehtoja:
1. Miettikää yhdessä sopivia sanoja tai lauseita ja muodostakaa niihin
sopiva melodia itse!
2. Tehkää sanat tuttujen laulujen melodioihin:
ABC -laulun melodia: www.youtube.com/watch?v=70eCHHov6UA
Bussilaulun melodia: www.youtube.com/watch?v=szCIgStohf8
Hämä-hämähäkki laulun melodia: www.youtube.com/watch?v=1S0AIZUjZQE

Lapsen oikeuksiin liittyvää sanastoa: ihmisarvo, kunnioitus, kansalaisuus,
vapaus, yksityisyys, koulutus, kasvatus, suojelu, terveys, hyvinvointi, hoito,
tuki, läheisyys, turva, leikki, harrastaminen, lepo.
Lauluja voi kuunnella pikkuhiljaa tai monesti uudelleen pohtien sanoja lause
kerrallaan. Ryhmätyönä voi saada koko laulunkin sanoitettua!
Vinkki! Jaa suurempi ryhmä pareihin tai muutaman hengen ryhmiin ja anna
jokaiselle ryhmälle tehtäväksi sanoittaa pieni pätkä laulua!

2. Halausleikki (ikäryhmä 1-18v)
Halausleikki muistuttaa ystävällisyyden ja kosketuksen vaikutuksesta.

RYHMÄTEHTÄVÄ

Ohjeet:
1. Laita musiikki soimaan taustalle.
2. Musiikin soidessa leikkijät kävelevät ympäriinsä.
3. Kun musiikki pysäytetään, kaksi leikkijää halaa toisiaan.
4. Musiikki jatkuu ja leikkijät kulkevat taas ympäriinsä. Kun musiikki seuraavaksi
pysäytetään, kolme leikkijää halaa toisiaan.
5. Leikki jatkuu samalla tavalla lopussa kaikki halaavat toisiaan.

3. Oikeudet musiikin tahdissa (ikäryhmä 2-14v)
RYHMÄTEHTÄVÄ
Leikissä havainnollisestaan lasten oikeuksia esittämällä niitä musiikin
tahdissa.
Ohjeet:
1. Valitse yksi lasten oikeus ja pyydä leikkijöitä pohtimaan, miten kyseistä
oikeutta voisi todellisuudessa esittää/näytellä.
2. Laita musiikki soimaan, jolloin leikkijät esittävät kyseessä olevaa oikeutta.
3. Pysäytä musiikki ja valitse toinen oikeus. Valittuasi uuden oikeuden leikki
jatkuu samalla tavalla.
4. Leikkiä voi jatkaa niin kauan, kuin lasten oikeuksia riittää ja leikkijöillä
riittää kiinnostusta!
Sopivia esitettäviä oikeuksia löytyy tästä vihkosesta. ”Virallisten” lasten
oikeuksien lisäksi esittää voi esimerkiksi ystävällisyyttä, auttavaisuutta,
yhteistyötä, kannustusta tai kunnioitusta. Huomioi leikkijöiden ikä!

PELIT

1. Lapsen oikeuksien tietovisa (ikäryhmä 5-18v)
Pitämällä tietovisan lapsen oikeuksista saat avattua keskustelua tärkeistä
aiheista. Tietovisa auttaa lapsia pohtimaan omia oikeuksiaan.
Esimerkkikysymyksiä:
1.

Minkä ikäiset luokitellaan lapsiksi?

2.

Minä vuonna Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa?
a) 1972
b) 1989
c) 1995

3.

Minä vuonna Suomi hyväksyi ja allekirjoitti Lapsen oikeuksien sopimuksen?
a) 1991
b) 1995
c) 2002

4.

Täytä seuraavat kohdat:
a) Lapsella on oikeus ilmaista omat ______________________________ kaikissa
itseään koskevissa asioissa.
b) Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi ___________________________.
c)

Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä _______________________________.

d) ___________________________ on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen
kasvatuksesta ja kehityksestä.

Voit kopioida ja tulostaa tietovisalapun Lastenviikon nettisivuilta osoitteesta
http://www.lastenviikko.info/lastenviikon_materiaalipaketti-2/

Oikeat vastaukset: 1. alle 18v, 2. b , 3. a,
4. a) mielipiteensä, b) peruskoulua, c) armeijaan, d) Vanhemmilla.

RYHMÄTEHTÄVÄ
YKSINTEHTÄVÄ

2. Sanaristikko
Etsi sanaristikosta seuraavat sanat:
lepo, sosiaaliturva, suojelu, onnellisuus & harrastus.

YKSINTEHTÄVÄ

Sanat voivat olla pysty- ja vaakasuunnassa sekä vinottain
vasemmalta oikealle.

Voit myös kopioida ja tulostaa sanaristikon tämän
vihkosen liitteistä tai Lastenviikon nettisivuilta!

3. Muistipeli

PARITEHTÄVÄ

Lapsen oikeuksien muistipeliä pelatessa oppii huomaamattakin, minkälaisia oikeuksia
jokaiselle lapselle kuuluu. Muistipeli löytyy tulostettavana pdf -versiona Lastenviikon
nettisivuilta osoitteesta www.lastenviikko.info/lastenviikon_materiaalipaketti-2/

Huom. Kun kopioit ja tulostat muistipelin, kannattaa käyttää hieman paksumpaa
paperia, jotta kuvat eivät näy paperin läpi.
Lisäksi palaset kannattaa yrittää leikata täysin samankokoisiksi!

LEIVONTA
SATEENKAARIKAKKU

Sateenkaari edustaa monesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.
Siten se on myös tasa-arvon, yhdenmukaisuuden ja syrjimättömyyden merkki.
Lasten kanssa tämän tärkeän aiheen voi ottaa esille leivonnan muodossa!

RYHMÄTEHTÄVÄ

Tarvittavat ainekset:
Pohja:
-

Täyte:
6 kpl kananmunia
3 dl sokeria
3 dl vehnäjauhoja
1,5 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria
1 tl punaista elintarvikeväriä
1 tl sinistä elintarvikeväriä
1 tl vihreää elintarvikeväriä

Vaniljanmakuinen
kakkumousse
(maitoon sekoitettava
valmispussi) /
kermavaahtoa /
hedelmiä

PARITEHTÄVÄ
YKSINTEHTÄVÄ

Oman maun mukaan!

Lisäksi:
-

mehua kostukkeeksi
kermavaahtoa kuorrutteeksi

Valmistusohjeet:

1. Kakku paistetaan neljässä osassa. Tee taikina osissa, jos sinulla ei ole käytettävissä
neljää saman kokoista vuokaa tai ne eivät mahdu kerralla uuniin. Tee kukin taikina
vasta juuri ennen paistamista, ettei vaahto ehdi laskeutua. Vaahdota sokeri ja munat
ilmavaksi vaahdoksi. Vaahto on valmis, kun siihen piirretty kuvio pysyy vaahdon
pinnalla hetken. Sekoita keskenään kuivat aineet, siivilöi vaahdon joukkoon ja
sekoita varovasti tasaiseksi. Jaa kakkutaikina neljään osaan ja värjää osat
elintarvikeväreillä. Kaada taikina leivinpaperilla vuorattuun tai voideltuun ja
korppujauhotettuun vuokaan. Paista uunissa. Kun taikina ei enää tartu tikkuun,
kakku on valmis. Ylä- ja alalämmöllä: 180°C, Kiertoilmauuni: 160°C. Paistotaso:

keskitasolla. Paistoaika: 30 min.
2. Leikkaa kakkupohjista halutessasi paistopinnat pois ja kostuta pohjat laimennetulla

mehulla. Vaahdota kakkumousse maidon kanssa paksuksi vaahdoksi ja mausta
vaniljamyllystä rouhitulla vaniljalla. Vaihtoehtoisesti vatkaa kermavaahto.
3. Aloita kakun kokoaminen sinisestä pohjasta. Levitä pohjan päälle
vaniljamoussea/kermavaahtoa (noin 1/5 koko määrästä) ja aseta päälle vihreä pohja.
Seuraavaksi keltainen pohja ja viimeisenä punainen pohja, levitä kaikkiin väleihin
vaniljamoussea/kermavaahtoa. Levitä loput kakkumoussesta /kermavaahdosta
kakun päälle ja reunoille. Viimeistele koristelu juuri ennen tarjoilua esimerkiksi
nonparelleilla.
Resepti myös täältä: https://www.oetker.fi/fi-fi/resepti/r/sateenkaarikakku.html

VIIKON HAASTE

Lastenviikon haaste jokaiselle lapselle!
Lastenviikon aikana toteutetaan omia ja muiden oikeuksia. Nyt voit kerätä ja
rastita jokaisen viikon aikana itsesi kohdalla toteutuneen tai toteuttamasi
kohdan! Ryhmän parhaimman voi palkita pienellä palkinnolla.

Tallenna ja kopioi koko haastelappu tämän vihkosen lopusta tai Lastenviikon
nettisivuilta!

LIITTEET
Liite 1: Lapsen tärkein oikeus
Liite 2: Lastenviikon värityskuva
Liite 3: Lastenviikon haaste jokaiselle lapselle
Liite 4: Sanaristikko
Liite 5: Lastenviikon aihetunnisteet

Liitteet numero 3 ja 4 saat ladattua pdf -versioina myös Lastenviikon nettisivuilta. Sieltä saat
ladattua myös Lastenviikon muistipelin ja tietovisan.
Osoite: http://www.lastenviikko.info/lastenviikon_materiaalipaketti-2/

Liite 1: Lapsen tärkein oikeus on...
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