Lapsille ja lapsen kanssa luettavaksi:

Alborough, Jezz: Miro ja uusi veli
Miro on jo aika iso. Hänestä on mukavaa kertoa itse
keksimiään tarinoita. Kun pikkuveli Roni syntyy, Miro
alkaa tuntea itsensä pieneksi. Eikä kenelläkään ole aikaa
kuunnella hänen tarinoitaan. Liikuttava kertomus Mirosta
ja hänen sivuun jäämisen tunteistaan, kun uusi
perheenjäsen vie lähipiirin kaiken huomion.

Bedford, David: sinusta tulee isoveli
Isoveljeksi tuleminen on jännittävää. Tämän kirjan avulla
vanhemmat auttavat uutta isoveljeä valmistautumaan vauvan
tuloon, asiat kotona muuttuvat, mutta parempaan suuntaan.

Bedford, David: sinusta tule isosisko
Isosiskoksi tuleminen on jännittävää. Tämän kirjan avulla
vanhemmat auttavat uutta isosiskoa valmistautumaan
vauvan tuloon; asiat kotona muuttuvat, mutta
parempaan suuntaan.

Gliori, Debi: Pikkupöllö ja uusi muna
Äitipöllöllä on jännittäviä uutisia, perheeseen odotetaan uutta
pöllövauvaa. Pikkupöllö ei ole tiedosta ollenkaan mielissään.
Hänhän on pikkuinen, ei äiti tarvitse uutta vauvaa. Mutta jollei
munasta kuoriudu pöllövauva, mikä siitä sitten tulee?
Pingviinivauva? Eeeii. Entä jos se onkin suklaamuna? Tai
krokotiilin tai lohikäärmeen muna? Jestas sentään! Ehkä
pöllövauva ei olekaan hullumpi vaihtoehto Suloinen tarina
uuden sisaruksen odottamisesta vakuuttaa, että äidin
rakkautta riittää jaettavaksi useammallekin.

Juusola Mervi: Tunteiden aakkoset
Koskettava tarina isoista ja pienistä tunteista. Yhteen
kesäiseen viikkoon mahtuu monenlaisia tunteita.

Jokaisella Metsäkylän lapsella on omat haasteensa
tunteiden käsittelyssä. Tunteiden aakkoset tekee
tunnesanat tutuksi ja ohjaa pohdiskelemaan hyviä
sosiaalisia taitoja. Tarina sisältää yli 50 tunnetaitojen
pohdintatehtävää.

Lobel, Gill : Äiti rakastaa aina
Vauvakettu kakkakettu astui liukumiinaan, lähetettiin
Kiinaan!" Pikkukettua suututtaa, sillä hän ei haluaisi jakaa
äitiään ja kotiaan Vauvaketun kanssa. Niinpä hän
kiukuttelee ja sepittää Vauvaketusta Hyvin Ilkeän Laulun.
Onneksi Äitikettu tietää kuinka kiukkuinen pieni kettu
kesytetään. Pikkukettu oppii, että äiti rakastaa häntä aina,
vaikka mikä olisi. Lämmin ja hauska tarina pikkuvauvan
tulosta taloon on mainiota luettavaa isonsiskon tai
-veljen kanssa.

Louhi, Kristiina: Tomppa ja piimänakki
Tompasta tulee isoveli! Kuudestoista Tomppa-kirja
käsittelee tärkeää aihetta: millaiselta sisaruksista tuntuu,

kun perheeseen syntyy uusi vauva? Tähän asti Tompan
kodissa ovat asuneet isä, äiti ja Tomppa. Ja tietenkin
Martti-mato, Hiirikoira, Possu ja kissa KII. Nyt kaikki
uhkaa muuttua! Eräänä päivänä vauva sitten syntyy ja
Tomppa ja Mummi menevät sairaalaan tervehtimään
uutta vauvaa. Tomppa katselee siskonsa pientä ruttuista
naamaa ja haluaa äkkiä äidin syliin. Kristiina Louhi on
arvostettu ja palkittu kuvittaja ja kirjailija, jonka
kuvakirjat ovat kuuluneet suomalaisten lapsuuteen jo
vuosikymmenien ajan.

Ormerod, Jan: Vaihtovauvat
Katri Krokotiili on hyvin mustasukkainen pikkuveljestään.
Katri on eri mieltä kuin äiti, jonka mielestä pikkuveli on
suloinen, taitava ja hieno. Eräänä päivänä, kun äiti on
hattukaupassa vaihtamassa uutta hattuaan toiseen, Katri
saa idean. Pikkuveljenkin voisi vaihtaa toiseen!
Vaihtovauvat on mukaansatempaava kertomus siitä,
miten omasta pikkusisaruksestaan voi oppia iloitsemaan.
Ikäsuositus 1+.

Pelliccioni, Sanna: Onni-pojasta tulee isoveli
Eräänä päivänä äidillä ja isillä on Onnille tärkeää asiaa.
Äidin mahassa kasvaa pikkuruinen vauva. Onnista tulee
isoveli! On jännittävää odotella vauvan syntymistä. Onni
pääsee äidin mukana neuvolaan ja saa kuunnella vauvan
sydänääniä. "Tum, tum, tum, tum", koko huoneessa
kaikuu nyt vauvan sydän. "Kaikki kunnossa", sanoo
neuvolantäti. Lopulta suuri päivä koittaa. Mummu ja
pappa tulevat hoitamaan Onnia, kun äiti ja isi lähtevät
sairaalaan. Onnia jännittää, mutta kaikki sujuu hyvin:
Onnilla on nyt pienen pieni veli! Kotona Onni ihmettelee,
miksi vauva vain itkee ja syö eikä osaa yhtään leikkiä.
Onni saa kuitenkin auttaa pikkuveljen hoitamisessa ja
nukuttamisessa. Kun isä hoitaa vauvaa, pääsee Onni äidin
kanssa uimahalliin polskimaan. Mutta kuka saakaan
vauvan ensimmäisen hymyn?

Rekola, Teija: Eetu ja ruma Rusina
Eetun perheeseen on saapunut uusi tulokas, pikkusisko
Rusina joka hypnotisoi äidin ja isän. Se huutaa yöt ja
rikkoo parhaat lelut. Eetu koittaa olla kiltti, mutta kun
kuukaudet kuluvat, hänen taakseen kasvaa varjo. Vaan
mikä eteen, kun synnytyslaitos ei ota vauvoja takaisin
eikä Aunetätikään huoli yllättävää joululahjaa? Nyt on

kiire, ennen kuin Rusina hurmaa veljensäkin! Koomisia
kiepsautuksia täynnä oleva tarina käsittelee railakkaasti
lapsiperheille tuttua aihetta, sisarkateutta. Mervi
Lindmanin raikkaista, vauhdikkaista kuvista pursuaa
huumori ja elämänilo.

Luettavaa Vanhemmille:

Huikko, Eeva: Vauva tulee valtakuntaan
Lastenpsykiatrin ja psykologin kirjoittama lastenkirja
vanhemmille, jotka haluavat keskustella isompien
sisarusten kanssa vauvan syntymään liittyvistä asioista.
Kirja auttaa ristiriitaisten tunteiden käsittelyssä: isoveli tai
-sisko voi tuntea ilon, ylpeyden ja hellyyden lisäksi
mustasukkaisuutta, kiukkua, hylätyksi tulemisen pelkoa ja
sisaruskateutta. Kirjaa voi lukea yhdessä jo noin
nelivuotiaan kanssa - vaikka vähitellen.

Laajasalo, Taina Kun kolmesta tulee neljä:
opas toisen lapsen saaville perheille
Mitä perheessä tapahtuu, kun toinen lapsi syntyy? Voiko
molempia lapsia rakastaa yhtä paljon? Mitä tehdä, kun
mustasukkainen esikoinen haluaa heittää vauvan
vessanpönttöön? Miten vaalia parisuhdetta ja saada arki
rullaamaan mahdollisimman hyvin? Elämä nelihenkisenä
perheenä voi yllättää vanhemmat monin tavoin. Kun
kolmesta tulee neljä -teos tarjoaa uusinta
kehityspsykologista tietoa, jota sovelletaan jokapäiväisiin
kysymyksiin. Useimmille perheille toisen lapsen
saaminen on kasvun paikka, toisaalta toinen lapsi on
myös mahdollisuus heittäytyä uuteen.
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