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320079 Katso mitä osaan (4) Look what I can do! 
 
Tässä korttisarjassa pohditaan lasten jokapäiväiseen elämään liittyviä askareita ja tapahtumia. Selkeän 
kuvituksen vuoksi kortteja voidaan käyttää jo 3-vuotiaiden kanssa. Tarinat soveltuvat erityisesti puheen 
tuottamisen ja tarinankerronnan harjoitteluun. Korttisarjoilla on ehdotettu järjestys, mutta ne voi järjestää 
useilla erilaisilla tavoilla. Tähän myös kannustetaan: korttien järjestystä vaihtelemalla lapsi joutuu miettimään 
tarinoita useista näkökulmista, jotta pystyisi kertomaan samojen kuvien avulla loogisia, mutta erilaisia 
tapahtumaketjuja. 

Sisältö 

18 neljän kortin sarjaa. Jokaisessa sarjassa on neljä korttia. Ensimmäinen kortin takana oleva numero 
määrittää, mihin sarjaan se kuuluu. Toinen numero kertoo sarjan korttien ehdotetun järjestyksen.  Korttien 
järjestystä voidaan kuitenkin useassa tarinassa muuttaa. 

Näiden korttien avulla voidaan harjoitella: 
• Loogista päättelyä 
• Oman toiminnan suunnittelua 
• Havainnointia 
• Kertomista 
• Sanastoa 
• Käyttäytymistä ja muiden tunteiden huomioon ottamista 
• Keskustelua 
• Syy-seuraus –ajattelua 

 
 
Suositeltuja käyttötapoja: 
 
• Looginen kerronta 
Valitse yksi korttisarja. Sekoita kortit ja aseta ne lapsen eteen. Pyydä lasta järjestämään tarina oikeaan 
järjestykseen ja kertomaan se omin sanoin ääneen. Moni tarina on mahdollista järjestää usealla tavalla, joten 
järjestyksen ei tarvitse noudattaa kortin takana ehdotettua.  
 
• Mitä seuraavaksi tapahtuu? 
Valitse yksi korttisarja. Aseta ne lapsen eteen siten, että korttisarjan ensimmäisen kortin kuva on näkyvissä, ja 
loput kortit ovat oikeassa järjestyksessä, mutta piilotettuina kuvapuoli alaspäin. Pyydä lasta kuvailemaan, mitä 
hän näkee ensimmäisessä kuvassa ja mitä hänen mielestään seuraavassa kuvassa saattaisi tapahtua. Käännä 
sitten seuraava kortti näkyville. Keskustelkaa siitä, kuinka lapsen arvaus erosi kortin kuvasta. Sen jälkeen pyydä 
lasta taas kertomaan, mitä näkee kuvassa ja kuinka tarina mahdollisesti jatkuu. 
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• Aukkoja tarinassa (tarinat 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 18) 
Riippuen lapsen iästä, aseta 2-4 korttisarjaa pöydälle järjestettynä kortin takana ehdotettuun järjestykseen. 
Ennen kun annat lapsen katsella kortteja poista korttisarjoista vain yksittäistä esinettä kuvaava kortti. Jätä sen 
kohdalle aukko. Pyydä lasta miettimään, mikä esine puuttuu tarinasta ja kuinka tarinan hahmot mahdollisesti 
käyttäisivät esinettä. Vanhempien lasten kanssa voit poistaa näistä korttisarjoista keskimmäiset kortit ja pyytää 
lasta kertomaan, mitä tapahtui ensimmäisen ja neljännen kortin välissä. 

 
• Omat kokemukset 
Valitse yksi korttisarja ja tutustu siihen lapsen kanssa. Rohkaise lasta kertomaan omista, samanlaisista 
kokemuksistaan. Esimerkiksi tarinassa 1 (Hiekkalinna) voit kysyä: Oletko koskaan leikkinyt hiekalla? Missä? 
Kerro siitä lisää! Mitä rakensit hiekasta? Auttoiko joku sinua? Kuka? Jne.  
 
• Ongelmanratkaisua (tarinat 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 16) 
Valitse yksi korttisarja. Aseta sen kaksi ensimmäistä korttia lapsen näkyville ja rohkaise lasta miettimään, mitä 
tarinassa voisi tapahtua seuraavaksi. Mitä hän itse tekisi?  Tämän harjoituksen tarkoituksena on, että lapsi 
pääsee harjoittelemaan omista ideoistaan kertomista. Lapsen ei tarvitse siis kertoa, kuinka tarina jatkuu 
korteissa.  
 
• Hahmojen tunnistamista 
Riippuen lapsen iästä, aseta kahdesta 2-4 korttisarjaa tai yksittäistä korttia pöydälle. Kysele lapselta kysymyksiä 
hahmoista, esim. ”Mitä poika lyhyissä sinisissä shortseissa tekee?”. 
 
• Arvaa mikä tarina 
Riippuen lapsen iästä, aseta 2-4 korttisarjaa lapsen nähtäville. Esitä pantomiiminä yksi tarinoista ja pyydä lasta 
osoittamaan, minkä tarinan esitit. Vaihtakaa sitten rooleja: pyydä lasta esittämään yksi valituista tarinoista ja 
yritä arvata, minkä tarinan hän kertoo.  
 
• Sanastopeli 
Aseta pöydälle kaikki kortit, jotka kuvaavat yksittäistä esinettä. Pyydä lasta osoittamaan sormella aina sitä 
kuvaa, jonka sanot ääneen. Kun lapsi on löytänyt oikean kuvan, pyydä häntä kuvailemaan siinä olevaa esinettä 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti (väri, muoto, yms.). Tämä harjoitus voidaan myös tehdä yhdessä 
useamman lapsen kanssa. 
 
• Kuvasta eläväksi 
Tähän harjoitukseen tarvitset oikeita esineitä, joita kuvissa kuvataan. Asettele löytämäsi esineet huoneeseen. 
Pyydä lasta asettamaan esinettä kuvaava kuva esineen viereen. Pyydä lasta myös kuvailemaan esinettä ja 
kertomaan, mitä sillä voi tehdä. Tutkikaa sitten yhdessä, mitä tarinoiden hahmot tekivät näillä esineillä 
korttisarjoissa.  
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Tarinat 
 
1. Hiekkalinna 
Poika rakentaa hiekkalinnaa. Hän käyttää saavia siirtääkseen hiekkaa kasaan, kunnes kumpu on tarpeeksi 
korkea. Sen jälkeen hän muotoilee siitä hiekkalinnan. Lapio esittää lippua. 
 
2. Oho! Naru irtosi! 
Tyttö vetää narusta, ja huomaa sen päässä olevan koukun irronneen leikkiauton keulasta. Saadakseen 
leikkiauton taas liikkeelle hän ruuvaa koukun takaisin kiinni leikkiauton keulaan. Leikkiauto seuraa jälleen! 
 
3. Lumipyry 
Lunta on paljon! Poika tarpoo lumessa, löytäen lumilapion ja harjan. Hän työntää lunta polulta lapiolla. Nyt 
sillä on helppo kävellä. 
 
4. Lumiukko 
Poika pyörittää lumesta ison lumipallon. Sitten hän pyörittää toisen, hiukan pienemmän pallon. Hänellä on 
pieniä kiviä, porkkana ja saavi. Hän tekee lumiukolle kivistä silmän, suun ja napit, porkkanasta nenän ja 
saavista hatun. 
 
5. Aurinko häikäisee 
Poika on ulkona leikkimässä pallolla, mutta aurinko on niin kirkas, että hän joutuu siristelemään silmiään. Hän 
peittää silmänsä kädellään, mutta nyt pallolla on hankala leikkiä vain yhdellä kädellä. Hän laittaa lippalakin 
päähänsä. Se varjostaa silmiä tarpeeksi ja leikki voi jatkua! 
 
6. Uudet silmälasit 
Poika ei näe kunnolla. Hänelle päätetään hankkia silmälasit. Hän kokeilee ensin vihreitä laseja ja pohtii, pitääkö 
niistä. Punaiset lasit ovat kuitenkin hänestä hienommat. 
 
7.  Leikkiä kavereiden kesken 
Tyttö näyttää kieltä ja venyttää korviaan. Poika matkii perässä. Tyttö näyttää pitkää nenää ja poika irvistelee, 
mutta kyse on vain leikistä. He ovat parhaat kaverukset.  
 
8.  Ei tuttia eikä peukaloa 
Poika imee tuttia ja tyttö imee peukaloa. Poika kokeilee vaihtaa tutin peukaloon, mutta yhdessä molemmat 
päättävät lopettaa myös peukalon imemisen. 
 
9. Näet paremmin valot päällä 
Tyttö haluaa lukea lempikirjaansa, mutta on niin pimeää, ettei hän saa mistään selvää. Hän laittaa valot päälle 
ja näkee taas kaikki kivat tarinat. 
 
10. Hyvä idea 
Pöydällä on omena. Poika haluaisi omenan, mutta ei yletä siihen vaikka kuinka kurkottelee. Hän huomaa 
matalan jakkaran, nostaa sen pöydän viereen, nousee jakkaran päälle ja nappaa omenan. 
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11. Teräviä kiviä 
Poika kävelee paljain jaloin. Kivet ovat teräviä ja pistelevät ikävästi jalkapohjia. Poika laittaa kengät jalkaan ja 
kävelymatka jatkuu mukavammin! 
 
12. Liikkuvat palikat 
Poika haluaa siirtää palikoita. Niitä on niin paljon, että hän ei saa kunnolla kannettua. Hän hakee laatikon ja 
asettelee palikat laatikkoon. Nyt niitä on helpompi kantaa. 
 
13. Kädet puhtaaksi 
Poika leikkii ulkona, kädet hiekassa. Hän kätensä ovat todella likaiset. Hän menee sisälle, kastelee käsiinsä ja 
hieroo niihin saippuaa. Nyt kädet ovat puhtaat. 
 
14. Hiukset ojennukseen 
Pojalla on pörröiset hiukset. Hän ottaa kamman ja harjaa sillä hiuksensa. Nyt hiukset näyttävät hyvältä. 
 
15. Nuken kanssa kävelyllä. 
Tyttö kantaa nukkeaan. Hän löytää kärryt ja asettaa nuken niihin. Matka jatkuu entistä mukavammin. 
 
16. Varaudu sateeseen 
Tyttö on kävelyllä sateenvarjo mukanaan. Yhtäkkiä taivaalta alkaa tippua pisaroita. Hän avaa sateenvarjonsa ja 
jatkaa matkaa. Sade ei häntä haittaa! 
 
17. Kaunis helminauha 
Pöydällä on nauhaa ja erivärisiä helmiä. Tyttö pujottaa helmet nauhaan. Sitten hän sitoo sen kaulansa 
ympärille. Hän on iloinen saadessaan kauniin uuden korun. 
 
18. Leikitään pellejä 
Tyttö miettii, mitä tekisi tänään. Hän keksii idean. Hän piirtää pienen sydämen poskeensa. Hän hakee hatun, 
rusetin ja kasvovärejä. Lopulta peilistä hymyilee iloinen pellenaama, hattu päässään ja rusetti kaulassaan. 


