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320189 Ollaanpa yhdessä (5-7) Let’s get on Together!  

Aihealueet vaihtelevat lasten jokapäiväisistä vuorovaikutustilanteista 
toisten huomioimiseen, yhteistyöhön ja päätöksentekoon. Jokaisessa 
tarinassa on ajatuskuplakortti, lapset voivat pohtia, kuinka tarina jatkuu.   

 

1. Lasten piiritanssi: Kuvissa esiintyvät kaikki kuvasarjan lapset, joille voi 
antaa nimet seuraavien kuvasarjojen tarinoita varten. 

2. Vaaleanpunainen mekko: Tyttö aloittaa pukeutumisen aamulla; 
alusvaatteet, housut ja paita löytyvät päälle, mutta takkia pukiessa tyttö 
miettii tuleeko hänelle takissa kuuma. Tyttö ottaa vaatteet pois ja 
pukeutuukin vaaleanpunaiseen mekkoon. 

3. Nallekarhu: Tytöllä on ihana nalle, mutta hänen ystävänsä tahtoo sen 
myös, ja ottaa sen pois häneltä. Tyttö alkaa itkeä ja lapset alkavat tapella 
nallesta. Ensin nallea pidellyt ottaa nallen takaisin, toinenkin alkaa itkeä. Nyt 
nallen ottaja miettii, pitäisikö antaa nalle takaisin. Lopuksi tytöt leikkivät 
nallella yhdessä. 

4. Hämähäkki: Hämähäkki laskeutuu seittiä pitkin katosta. Poika puhaltaa 
siihen ja se heiluu edestakaisin. Kun se heilahtaa lähemmäs poikaa, hän 
säikähtää ja vetäytyy pois. Seitti katkeaa ja hämähäkki on pöydällä. Poika 
miettii miten toimia. Lopulta hän ottaa hämähäkin kiinni viedäkseen sen 
ulos. 

5. Paperikassi: Tytöllä on paperikassi ja hän miettii mitä tehdä sillä. Hän 
aikoo leikata siihen reiän! Tyttö suunnittelee reiän paikan, leikkaa sen ja 
laittaa kassin päähänsä. Lapset leikkivät TV-ohjelma-leikkiä ystäviensä 
kanssa. 
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6. Kellarissa: Pojan täytyy hakea perunoita kellarista. Poikaa jännittää jo 
portaissa. Kellariin päästyään poika laittaa perunoita koriin, ja miettii onko 
siellä kummituksia. Kellarin ovella onkin vain kissa. 

7. Ilmapallot: Lapsilla on ilmapallot. Poika haluaa tehdä vaikutuksen 
tyttöihin ja pompottaa omaa palloaan, naru kuitenkin pääsee irti ja pallo 
karkaa. Poikaa itkettää, ja tytöt säälivät häntä. Tytöt päästävät myös omat 
pallonsa menemään. 

8. Omena: Poika kurottaa puussa roikkuvaa omenaa kohti ja miettii kuinka 
hyvältä se maistuisikaan. Poika hakee tuolin ylettääkseen, mutta tuoli 
kaatuu. Samalla poika huomaa että hänen viereensä on pudonnut omena. 

9. Köydenveto: Lapset löytävät hyppynarun ja kinastelevat kumman se on. 
Molemmat koettavat vetää narua itselleen. Yhtäkkiä molemmat irrottavat 
otteensa. He nauravat lattialla, koska tajuavat päästäneensä irti yhtä aikaa. 

10. Ikkuna: Pojat leikkivät pallolla ulkona. Tyttö vilkuttaa heille ikkunasta. 
Pallo lentää tyttöä kohti, ja ikkunasta läpi. Tyttö ajattelee, että pojat 
varmaan juoksevat karkuun. Mutta lapset yhdessä miettivät, miten pitäisi 
toimia. 

11. Vauva: Vauva itkee kehdossa, äiti tulee lohduttamaan ja hellimään 
vauvaa. Vauvan sisarus itkee myös, saadakseen äidin huomion ja hellyyttä. 
Äiti käskee lasta olemaan hiljaa. 

12. Voileipä: Poika kysyy tytöltä jotain. Tyttö ottaa voileipiä laukustaan, ja 
alkaa repiä käärepaperia pois odottaen tyytyväisenä. Poika miettii, 
antaakohan tyttö hänelle toisen leivistään. Tyttö antaa toisen leivän pojalle. 

 


