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330192 Verbit tarinoissa 

 

Tavoitteet: 

• Tärkeiden ja yleisten verbien oppiminen ja niiden sujuva käyttäminen. 

• Verbien persoonamuotojen hallitseminen preesensissä. 

• Jokapäiväisten tilanteiden kuvaileminen. 

• Tarinoiden ja korttien yksityiskohtien tunnistaminen ja kuvaileminen. 

 

Harjoitusehdotuksia: 

• Verbejä voi käyttää: 

o eri persoonamuodoissa 

o eri aikamuodoissa 

o eri tapaluokissa 

• Korteissa esiintyvien verbien käyttäminen muissa yhteyksissä, esimerkiksi: kuka muu voisi tehdä noin? 

• Verbien ja substantiivien yhdistämisen opettelu, esimerkiksi: Mikä tyttö tekee? Mitä hän teki 

aiemmin? Tyttö syö aamupalaa. Aiemmin hän pesi hampaansa. 

• Kuvien ja niiden tapahtumien yksityiskohtainen tarkastelu ja kuvailu. 

• Korttien tilanteiden kaltaisista oman elämän tapahtumista kertominen. 

• Korttien tarinoiden läpileikkiminen. Leikissä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kuvasarjan 

verbit sanotaan ääneen ja lapset eläytyvät niihin. 

• Ratkaisujen keksiminen arkipäiväisiin ongelmatilanteisiin, esimerkiksi: riitely, ikävä, huono olo, auttaa, 

varastaminen, sotkeminen.  

Paketin sisältö: 

18 värillistä piirrettyä tarinaa, joista jokainen koostuu 4 kortista. Yhteensä 72 kuvakorttia, koko 9 x 9 cm. 

Kaikissa samaan tarinaan kuuluvissa korteissa on takana sama ensimmäinen numero (1-18). Samaan tarinaan 

kuuluvien korttien järjestys määräytyy korttien takana olevasta toisesta numerosta (1-4). 
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Käytetyt verbit 

Tarina     

1 rakentaa heittää riidellä hypätä 

2 maata yskiä antaa lukea/kertoa 

3 puhua katsoa ryömiä piilottaa 

4 leipoa paistaa odottaa maistaa 

5 kokata haistaa syödä pureskella 

6 kylpeä pestä kuivata pukea 

7 mennä sulkea istua pestä 

8 kuunnella laulaa tanssia hyppiä 

9 leikkiä etsiä nukkua nauraa 

10 harjata sitoa laittaa pukea 

11 juosta hengittää kiivetä juoda 

12 kääntää tönäistä nostaa kastella 

13 ajaa vilkuttaa itkeä lohduttaa 

14 tehdä leikata liimata siivota 

15 pidellä puhua suudella piirtää 

16 kuiskata työntää kaatua auttaa 

17 kirjoittaa kutsua tehdä ostoksia maksaa 

18 keinua hikoilla uida syödä 

 

Korttien tapahtumat 

1. Epäonnistunut torni (rakentaa, heittää, riidellä, hypätä) 

Kaksi poikaa rakentaa tornia palasista. Torni romahtaa, ja pojat alkavat riidellä ja heittää palasia. Lopulta he 

kuitenkin jatkavat leikkiä hyppimällä maassa lojuvien palasten yli 

1.1 Pojat rakentavat palasista tornia. 

1.2 Poika heittää palan. 

1.3 Pojat riitelevät. 

1.4 Pojat hyppivät maassa lojuvien palasten yli. 

 

2. Kipeänä (maata, yskiä, antaa, lukea/kertoa) 

Tyttö makaa sängyssä. Hän on sairas ja yskii. Tytön isä antaa hänelle lääkettä ja lukee/kertoo hänelle tarinan. 

2.1 Tyttö makaa sängyssä. 

2.2 Tyttö yskii. 

2.3 Isä antaa tytölle lääkettä. 

2.4 Isä lukee/kertoo tytölle tarinan.  
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3. Käytännön pila (puhua, katsoa, ryömiä, piilottaa) 

Äiti puhuu puhelimessa ja isä katsoo televisiota. Tytöllä on tylsää. Hän hiipii huomaamatta pöydän alle ja 

piilottaa vanhempiensa tossut. 

3.1 Äiti puhuu puhelimessa. 

3.2 Isä katsoo televisiota. 

3.3 Tyttö ryömii pöydän alle. 

3.4 Tyttö piilottaa vanhempiensa tossut. 

 

4. Keksileipurit (leipoa, paistaa, odottaa, maistaa) 

Kolme lasta leipovat taikinaa keittiössä. He odottavat kun keksit paistuvat uunissa. Sitten he maistavat keksejä 

ja ne maistuvat hyvältä! 

4.1 Poika leipoo taikinaa. 

4.2 He paistavat keksit uunissa. 

4.3 Lapset odottavat. 

4.4 Keksit maistuvat hyvältä. 

 

5. Hyvää ruokahalua! (kokata, haistaa, syödä, pureskella) 

Äiti kokkaa illallista. Tyttö haistelee ruoan maukasta tuoksua. Perhe istuu pöydän ääreen ja syö. Tyttö 

pureskelee ruokaa. 

5.1 Äiti kokkaa. 

5.2 Tyttö haistaa ruoan tuoksun. 

5.3 Perhe syö. 

5.4 Tyttö pureskelee ruokaansa. 

 

6. Osaan itsekin! (kylpeä, pestä, kuivata, pukea) 

Poika kylpee, mutta ei halua, että äiti pesee hänen hiuksensa. Äiti lähtee kylpyhuoneesta ärsyyntyneenä. Poika 

kuivaa itsensä ja pukeutuu. 

6.1 Poika kylpee. 

6.2 Poika pesee hiuksiaan. 

6.3 Poika kuivaa itsensä pyyhkeellä. 

6.4 Poika pukee vaatteensa. 
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7. Vessahätä (mennä, sulkea, istua, pestä) 

Poika menee vessaan. Hän sulkee oven ja istuu pöntölle. Lopuksi hän pesee kätensä. 

7.1 Poika menee vessaan. 

7.2 Poika sulkee vessan oven. 

7.3 Poika istuu vessanpöntölle. 

7.4 Poika pesee kätensä. 

 

8. Hyvää musiikkia (kuunnella, laulaa, tanssia, hyppiä) 

Ulkona sataa. Kaksi tyttöä istuu kuuntelemassa musiikkia. He laulavat musiikin mukana ja tanssivat. Lopulta he 

hyppivät musiikin tahtiin. 

8.1 Tytöt kuuntelevat musiikkia. 

8.2 Tytöt laulavat. 

8.3 Tytöt tanssivat. 

8.4 Tytöt hyppivät. 

 

9. Piilosilla (leikkiä, etsiä, nukkua, nauraa) 

Lapset leikkivät piilosta kellarissa. Yksi pojista etsii ja etsii kunnes hän viimein löytää leikkikaverinsa, joka on 

nukahtanut piiloonsa! Lapset nauravat asialle. 

9.1 Lapset leikkivät piilosta. 

9.2 Poika etsii ystäväänsä. 

9.3 Piilossa ollut poika nukkuu. 

9.4 Lapset nauravat. 

 

10. Leikitään prinsessaa (harjata, sitoa, laittaa, pukea) 

Kaksi tyttöä istuvat piilossa ullakolla. He harjaavat toistensa hiuksia ja sitovat rusetteja hiuksiinsa. He laittavat 

meikkiä kasvoilleen ja pukeutuvat prinsessoiksi. 

10.1 Tytöt harjaavat hiuksiaan 

10.2 Tyttö sitoo rusetin toisen tytön hiuksiin 

10.3 Tytöt laittavat meikkiä kasvoilleen 

10.4 Tytöt pukeutuvat prinsessoiksi 
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11. Kiivetään puumajaan (juosta, hengittää, kiivetä, juoda) 

Lapset juoksevat puutarhassa. He hengästyvät ja hengittävät raskaasti. Sitten he päättävät kiivetä 

puumajaansa ja juoda mehua. 

11.1 Lapset juoksevat. 

11.2 Lapset hengittävät raskaasti. 

11.3 Lapset kiipeävät puumajaan. 

11.4 Lapset juovat mehua. 

 

12. Vahinko (kääntää, tönäistä, nostaa, kastella) 

Tyttö haluaa kastella parvekkeen kukat, joten hän kääntää hanan auki saadakseen vettä kastelukannuunsa. 

Samalla hän vahingossa tönäisee yhden maljakon pöydältä. Hän nostaa maljakon takaisin pöydälle ja kastelee 

kukat. 

12.1 Tyttö kääntää hanan auki. 

12.2 Tyttö tönäisee maljakkoa. 

12.3 Tyttö nostaa maljakon. 

12.4 Tyttö kastelee kukat. 

 

13. Hyvästit (ajaa, vilkuttaa, itkeä, lohduttaa) 

Mummo ajaa pois autollaan. Hänen lapsenlapsensa vilkuttaa surullisena ja itkee. Isä lohduttaa poikaansa. 

13.1 Mummo ajaa autollaan pois. 

13.2 Poika vilkuttaa. 

13.3 Poika itkee. 

13.4 Isä lohduttaa poikaa. 

 

14. Askartelua (tehdä, leikata, liimata, siivota) 

Lapset istuvat pöydässä, he tekevät paperista kuvia. Yksi lapsi leikkaa paperista kuvioita, toinen liimaa ne isolle 

paperille. Kun he ovat valmiita, he siivoavat jälkensä. 

14.1 Lapset tekevät kuvia yhdessä. 

14.2 Tyttö leikkaa paperista eläinkuviota. 

14.3 Poika liimaa kuvioita toiselle paperille. 

14.4 Lapset siivoavat jälkensä. 
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15. Äiti, älä mene! (pidellä, puhua, suudella, piirtää) 

Poika on tullut aamulla päiväkotiin. Hän haluaa äitinsä jäävän ja pitelee tätä kädestä kiinni. Äiti puhuu pojalle 

lempeästi, ja suutelee poikansa poskea hyvästiksi. Poika piirtää päiväkodissa kuvan äidistään. 

15.1 Poika pitelee kiinni äitinsä kädestä. 

15.2 Äiti puhuu pojalle. 

15.3 Äiti suutelee pojan poskea. 

15.4 Poika piirtää kuvan. 

 

16. Riita ja sovinto (kuiskata, työntää, kaatua, auttaa) 

Tyttö kuiskaa jotain toisen tytön korvaan, osoittaen samalla kolmatta tyttöä. Kolmas tyttö juoksee 

suuttuneena kohti toisia tyttöjä, ja työntää heistä toisen kumoon. Hän katuu heti tekoaan ja auttaa kaatuneen 

tytön takaisin ylös. 

16.1 Tyttö kuiskaa toiselle. 

16.2 Tyttö työntää toisen tytön kumoon. 

16.3 Tyttö kaatuu maahan. 

16.4 Tyttö auttaa toisen tytön ylös. 

 

17. Yhdessä ostoksilla (kirjoittaa, kutsua, tehdä ostoksia, maksaa) 

Äiti kirjoittaa ostoslistaa. Hän kutsuu poikaansa, joka on leikkimässä. He lähtevät kauppaan, tekevät yhdessä 

ostoksia ja maksavat ostokset kassalla. Summa on isompi kuin äiti odotti, koska poika on salaa livauttanut 

ostosten joukkoon haluamansa lelun.  

17.1 Äiti kirjoittaa ostoslistaa. 

17.2 Äiti kutsuu poikaansa. 

17.3 Äiti ja poika tekevät ostoksia. 

17.4 Äiti maksaa ostokset kassalla. 

 

18. Uima-altaalla (keinua, hikoilla, uida, syödä) 

On kuuma päivä. Äiti ja lapset ovat ulkoilemassa uima-altaan lähellä. Lapset keinuvat. Kaikki hikoilevat kovasti. 

Äiti ja lapset uivat viilentävässä vedessä. Lopuksi he syövät jäätelöä. 

18.1 Lapset keinuvat. 

18.2 Äiti hikoilee. 

18.3 Äiti ja lapset uivat. 

18.4 Äiti ja lapset syövät jäätelöä. 

 


