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120050 Käsitteet ja kieli Explora  

Peli innostaa spontaaniin ja luovaan puheilmaisuun ja tukee kielen kehittymistä. Sen avulla harjoitellaan 

kertomista ja kerrottujen ohjeiden noudattamista. Pelatessa voi tehdä havaintoja kielellisistä taidoista. 

 Pakkauksen sisältö: 
- 3 kuvataulua 
- 3 pientä tehtävätaulua 
- 3 pitkää tehtävätaulua 
- 1 tauluteline 
- 16 värillistä tappia 
-  

Pelissä käytetään pientä tehtävätaulua tai pitkää 
tehtävätaulua ohjeistamiseen ja tehtävät 
suoritetaan asettamalla värillisiä tappeja ison 
kuvataulun reikiin. Pitkää tehtävätaulua 
käytettäessä pieni tehtävätaulu sopii oikeiden 
vastausten tarkistamiseen. Pitkä tehtävätaulu 
asetetaan aina värilliset ympyrät ylöspäin.   
 
Ryhmäpeli  
Valitaan yksi pelin ohjaajaksi. Muista pelaajista se, 
joka ensiksi keksii tapille oikean paikan, saa laittaa 
sen paikalleen. Tai muut pelaajat laittavat tappeja 
vuorotellen. Lopuksi tarkistetaan yhdessä oikeat 
vastaukset.  
 

Kaksinpeli 
1. Toinen pelaajista antaa ohjeet, toinen toimii 

niiden mukaan. 
2. Laitetaan kuvataulu taulutelineeseen ja sitä 

vastaava tehtävätaulu ohjaajalle.  
Kuvataulun kuvapuoli on ohjaajasta 
poispäin eli ohjaaja näkee vain värilliset 
renkaat.   

3. Ohjaaja antaa ohjeet tehtävätaulun 
mukaan: Esimerkiksi ”laita sininen tappi 
siihen kuvaan, jossa muna on ylhäällä ja 
kana alhaalla, mutta ne eivät ole 
päällekkäin.”  

4. Toinen pelaaja toimii ohjeiden mukaan ja 
näin jatketaan, kunnes kaikki tapit ovat 
paikoillaan.  

5. Yhdessä tarkistetaan, tulivatko tapit oikean 
värisiin aukkoihin ja vaihdetaan tehtäviä. 

 

Taulu 1: Kana ja muna 
Harjoiteltavat asiat: 

- ylhäällä, alhaalla, 
vasemmalla, oikealla 

- vierekkäin, päällekkäin 
pitkä tehtävätaulu: kanan ja 

munan paikat on esitetty 

abstrakteina kuvina 

 

Taulu 2: Koira 
Harjoiteltavat asiat: 

- sijainti, esim. sisällä, 
alla, takana… 

pitkä tehtävätaulu: koiran ja 

kopin paikat on esitetty 

abstrakteina kuvina, 

avaruudelliset käsitteet 

Taulu 3: Poika, tyttö ja koira 
Harjoiteltavat asiat: 

- järjestys 
pitkä tehtävätaulu: poika, tyttö 
ja koira korvattu kolmella 
symbolilla 
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- 3 kuvataulua 
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Pelissä käytetään pientä tehtävätaulua tai pitkää 
tehtävätaulua ohjeistamiseen ja tehtävät 
suoritetaan asettamalla värillisiä tappeja ison 
kuvataulun reikiin. Pitkää tehtävätaulua 
käytettäessä pieni tehtävätaulu sopii oikeiden 
vastausten tarkistamiseen. Pitkä tehtävätaulu 
asetetaan aina värilliset ympyrät ylöspäin.   
 
Ryhmäpeli  
Valitaan yksi pelin ohjaajaksi. Muista pelaajista se, 
joka ensiksi keksii tapille oikean paikan, saa laittaa 
sen paikalleen. Tai muut pelaajat laittavat tappeja 
vuorotellen. Lopuksi tarkistetaan yhdessä oikeat 
vastaukset.  
 

Kaksinpeli 
6. Toinen pelaajista antaa ohjeet, toinen toimii 

niiden mukaan. 
7. Laitetaan kuvataulu taulutelineeseen ja sitä 

vastaava tehtävätaulu ohjaajalle.  
Kuvataulun kuvapuoli on ohjaajasta 
poispäin eli ohjaaja näkee vain värilliset 
renkaat.   

8. Ohjaaja antaa ohjeet tehtävätaulun 
mukaan: Esimerkiksi ”laita sininen tappi 
siihen kuvaan, jossa muna on ylhäällä ja 
kana alhaalla, mutta ne eivät ole 
päällekkäin.”  

9. Toinen pelaaja toimii ohjeiden mukaan ja 
näin jatketaan, kunnes kaikki tapit ovat 
paikoillaan.  

10. Yhdessä tarkistetaan, tulivatko tapit oikean 
värisiin aukkoihin ja vaihdetaan tehtäviä. 

 

Taulu 1: Kana ja muna 
Harjoiteltavat asiat: 

- ylhäällä, alhaalla, 
vasemmalla, oikealla 

- vierekkäin, päällekkäin 
pitkä tehtävätaulu: kanan ja 

munan paikat on esitetty 

abstrakteina kuvina 

 

Taulu 2: Koira 
Harjoiteltavat asiat: 

- sijainti, esim. sisällä, 
alla, takana… 

pitkä tehtävätaulu: koiran ja 

kopin paikat on esitetty 

abstrakteina kuvina, 

avaruudelliset käsitteet 

Taulu 3: Poika, tyttö ja koira 
Harjoiteltavat asiat: 

- järjestys 
pitkä tehtävätaulu: poika, tyttö 
ja koira korvattu kolmella 
symbolilla 
 

 

 

 


