
Tervetuloa tutustumaan 
lapsen oikeuksiin 
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Tänään mietitään yhdessä
Mitä tarkoittaa lapsen oikeudet.

Mitä tarkoittaa luvan antaminen.
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Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet -video

https://youtu.be/fFK82JIUdfs

Kesto 3 minuuttia 26 sekuntia. 3

https://youtu.be/fFK82JIUdfs
https://youtu.be/fFK82JIUdfs


Tiedätkö, mitä 
Lapsen oikeuksien 

sopimus tarkoittaa?

Ohje opettajalle: Diat 4–10 voi myös tulostaa ja yhdistää  
kysymyksiä ja vastauksia oppilaiden kanssa esimerkiksi lattialla, matolla istuen.
Dioista voi myös tehdä draamanäytelmän, jossa kaksi hahmoa käy vuoropuhelua. 4



Lapsen oikeuksien 
sopimus on 

kirjallinen lupaus. 
Siinä luvataan pitää 

lapsista huolta.
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Miksi sellainen 
sopimus tarvitaan?
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Me lapset  
ollaan tärkeitä!  

Me tarvitaan 
aikuisten apua ja 

tukea, jotta meidän 
oikeudet toteutuu.
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Hei! Kerro jokin 
esimerkki lapsen 

oikeudesta.
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Meille pitää kertoa 
asioita niin, että 

me ymmärretään!

Vaikeat sanat pitää 
selittää, vaikka ei 

osattaisi itse kysyä 
mitä jokin tarkoittaa.
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Joskus aikuiset 
pyytävät, voiko lapsesta 

ottaa valokuvan.

Silloin aikuisen pitää 
kertoa, mihin kuva 

tulee ja lähetetäänkö 
se johonkin.

Lapsella on oikeus 
kertoa mielipide. 

Aikuisen tulee kuunnella 
lapsen mielipide.
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Wau, hieno  
sopimus! Niin on!
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Aikuisten tehtävä on 
huolehtia, että oikeus 

toteutuu jokaisella lapsella.

Hei, mä otan kuvan!  
Onko se OK? -esitys alkaa.

Hei, mä otan kuvan! -nukketeatteriesitys.
Tilanne: Kaksi käsinukkekaveria tulee paikalle. Toisella on kännykkä.

Käsinukke 1: Moi! Mitä kuuluu?
Käsinukke 2: Moikkelis koikkelis, tosi hyvää! Mä sain uuden kännykän.  
Sillä voi ottaa kuvia. Mä voin näyttää ne kuvat ihan kaikille koko maailmassa.
Käsinukke 1: Oho, en usko?!
Käsinukke 2: Kato, mä näytän (käsinukke 2 ottaa kuvan käsinukke 1:stä, joka irvistää 
ja yrittää peittää naamansa). Nyt mä laitan sen nettiin (näppäilee kännykkää).

Kysymys oppilaille: Mitä mieltä olette. Toimiko käsinukke 2 oikein?  
Miten olisi pitänyt toimia? Toistetaan esitys oppilaiden uusien ohjeiden mukaan.

Lapsen oikeuksien sopimus, artikla 17.

Kuva: Sergio Palao / ARASAAC, Papunet-kuvatyökalu
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On hyvä kysyä lupa esimerkiksi

 z haastatteluun
 z valokuvien ottamiseen

ja kertoa, mihin kerättyä tietoa ja kuvia käytetään.

Tehtävä: Mietitään yhdessä, mitä taitoja tarvitaan leikkiin kaverin kanssa.
• Ei saa jättää toista kaveria yksin.
• Ole kavereille kiltti.
• Auta.
• Kuuntele.
• Anna vuoro. 13



Tehtävä!
Harjoitellaan luvan antamista

Jaa lupalomakkeet, leimat, leimasimet ja kynät lapsille.
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