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330193 Adjektiivit tarinoissa 

 

Tavoitteet: 

 Tärkeiden ja yleisten adjektiivien oppiminen 

 Vastakohtien tunnistaminen ja tuottaminen 

 Jokapäiväisten tilanteiden kuvaileminen 

 Tarinoiden ja korttien yksityiskohtien tunnistaminen ja kuvaileminen 

 

Harjoitusehdotuksia: 

 Vastakohtien etsiminen kuvista 

 Korteissa esiintyvien adjektiivien käyttäminen muissa yhteyksissä, esimerkiksi: mikä asia tässä 

huoneessa on uusi? 

 Adjektiivien ja substantiivien yhdistämisen opettelu, esimerkiksi: Mikä tämä on? Millainen se on? Se 

on pieni pallo. 

 Adjektiivi- ja adverbilauseiden muodostaminen, esimerkiksi: Tuo on hidas kissa / Tuo kissa kävelee 

hitaasti. 

 Vertailusanojen, eli komparatiivien ja superlatiivien opettelu, esimerkiksi: kylmä – kylmempi – kylmin 

 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 

adjektiivit sanotaan ääneen ja lapset eläytyvät niihin. 

 Ratkaisujen keksiminen arkipäiväisiin ongelmatilanteisiin, esimerkiksi: mustasukkaisuus, riitojen 

sopiminen, sairastaminen, rahapula, läheisen menettäminen, pelkojen voittaminen jne.  

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 adjektiivit 

Tarina Vastakohdat 1 Vastakohdat 2 

1 uusi – vanha iso – pieni 

2 märkä – kuiva vihainen – iloinen 

3 musta – valkoinen kesy – villi 

4 ruma – kaunis paha – hyvä 

5 täysi – tyhjä likainen – puhdas 

6 kuuma – kylmä sairas – terve 

7 kaukana – lähellä pitkä – lyhyt 

8 köyhä – rikas surullinen – iloinen 

9 valoisa – pimeä virkeä – väsynyt 

10 kevyt – painava avoin – suljettu 

11 laiha – lihava leveä – kapea 

12 herkullinen – pahanmakuinen makea – kirpeä 

13 pehmeä – kova terävä – tylppä 

14 vanha – nuori tuntematon – tuttu 

15 pyöreä – kulmikas kova – pehmeä 

16 sairas – terve täysi – tyhjä 

17 hidas – nopea alas – ylös 

18 kallis – halpa äänekäs - hiljainen 

 

 

1. Uusi pyörä (vanha – uusi, iso – pieni) 

Poika saa uuden isomman pyörän syntymäpäivälahjaksi. Ensin hänen pikkuveljensä on kateellinen, 

mutta ilahtuu, koska vanha ja pieni pyörä on nyt hänen. 

1.1 Pyörä on uusi 

1.2 Pyörä on vanha 

1.3 Uusi pyörä on iso 

1.4 Vanha pyörä on pieni 

 

2. Vesilätäkköleikki (märkä – kuiva, vihainen – iloinen) 

Äiti ja tytär ovat ulkona, ja tytär kastuu hyppiessään vesilätäkössä. Äiti on vihainen. Tyttö asettelee 

vaatteensa kuivumaan sisälle. Äiti on taas iloinen. 

2.1 Tyttö ja hänen vaatteensa ovat märät 

2.2 Äiti on vihainen 

2.3 Tyttö ja hänen vaatteensa ovat taas kuivat 

2.4 Äiti on iloinen 

 

3. Maaseudulla 
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Tyttö ihailee aitauksessa olevia hevosia. Hevoset ovat eri värisiä ja niiden luonteet ovat erilaiset 

3.1 Hevonen on musta 

3.2 Musta hevonen on villi 

3.3 Hevonen on valkoinen 

3.4 Valkoinen hevonen on kesy 

 

4. Hyvät ja pahat unet (ruma – kaunis, hyvä – paha) 

Tyttö näkee painajaista pahasta rumasta hirviöstä, joka haluaa vahingoittaa hänen kissaansa. Onneksi 

kaunis hyvä keiju ajaa hirviön pois. 

4.1 Hirviö on ruma 

4.2 Hirviö on paha 

4.3 Keiju on kaunis 

4.4 Keiju on hyvä 

 

5. Pyykkipäivä 

Isä ja poika pesevät pyykkiä yhdessä. 

5.1 Pyykkikori on täysi 

5.2 Pyykki on likaista 

5.3 Pyykkikori on tyhjä 

5.4 Pyykki on puhdasta 

 

6. Jäätelökioskilla 

Tyttö on sairas, koska on syönyt liikaa jäätelöä. Hän oksentaa ja tuntee olonsa taas terveeksi. 

6.1 Ilma on kuuma 

6.2 Jäätelö on kylmää 

6.3 Tyttö on sairas 

6.4 Tyttö on terve taas. 

 

7. Patikkaretki (kaukana – lähellä, pitkä – lyhyt) 

Perhe patikoi vuorilla. Heidän määränpäänsä on vuoren huippu. 

7.1 Määränpää on kaukana 

7.2 Matka on pitkä 

7.3 Määränpää (kioski) on lähellä 

7.4 Matka on lyhyt 

 

8. Jaetaan yhdessä! (köyhä – rikas, surullinen – iloinen) 

Kaksi poikaa jonottavat uima-altaan kioskille. Ensimmäisellä pojalla ei ole tarpeeksi rahaa ja hän on 

surullinen. Toinen poika jakaa rahansa hänen kanssaan. 

8.1 Poika on köyhä 

8.2 Poika on surullinen 
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8.3 Poika on rikas 

8.4 Poika on iloinen 

 

9. Onko jo nukkumaanmenoaika? (valoisa – pimeä, virkeä – väsynyt) 

On ilta, mutta tyttö ei pysty nukahtamaan, koska ulkona on vielä valoisaa. Hänen äitinsä sulkee 

säleverhot, ja tyttö väsyy ja nukahtaa. 

9.1 On valoisaa 

9.2 Tyttö on virkeä 

9.3 On pimeää 

9.4 Tyttö on väsynyt 

 

10. Ensimmäinen päivä koulussa (kevyt – painava, avoin – suljettu) 

Poika valitsee ensimmäisen koulureppunsa. Kotona hän pakkaa koulutarvikkeensa siihen 

10.1 Reppu on kevyt 

10.2 Reppu on avoin 

10.3 Reppu on painava 

10.4 Reppu on kiinni 

11. Syysmyrsky 

 

Koiranomistajat kävelyttävät koiriaan ulkona kun myrsky alkaa. Lihava mies ja laiha nainen suojautuvat 

sateelta vajaan. 

11.1 Nainen ja koira ovat laihoja 

11.2 Mies ja koira ovat lihavia 

11.3 Vajan sisäänkäynti on leveä 

11.4 Vajan sisäänkäynti on kapea 

 

12. Elonkorjuun aika (herkullinen – pahanmakuinen, makea – kirpeä) 

Lapset maistelevat päiväkodissa elonkorjuun herkkuja, kuten omenoita, päärynöitä, viinirypäleitä, 

kurpitsoita ja hunajaa. 

12.1 Päärynä on herkullinen 

12.2 Peruna on pahanmakuinen 

12.3 Hunaja on makeaa 

12.4 Sitruuna on kirpeä 

 

13. Syksyistä askartelua (pehmeä – kova, terävä – tylppä) 

Lapset askartelevat päiväkodissa syksyisistä materiaaleista. Lehdet, kävyt ja tammenterhot tuntuvat 

erilaisilta ja työkalutkin ovat erilaisia. 

13.1 Tammenterho on pehmeä 

13.2 Käpy on kova 

13.3 Pora on terävä 
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13.4 Tulitikku on tylppä 

 

14. Valoa syksyyn (vanha – nuori, tuntematon – tuttu) 

Tyttö on kadottanut vanhempansa syksyisessä lyhtyjuhlassa. Kaikki ihmiset tytön lähellä ovat 

tuntemattomia, kunnes hän lopulta näkee tutun naaman, isänsä. 

14.1 Mummo ja Vaari ovat vanhoja 

14.2 Äiti ja Isä ovat nuoria 

14.3 Ihmiset ovat tuntemattomia 

14.4 Isä on tuttu 

 

15. Liikuntatunti (pyöreä – kulmikas, kova – pehmeä) 

Lapset leikkivät palloilla liikuntatunnilla. He myös hyppäävät rekille ja rekiltä pehmeälle matolle. 

15.1 Pallo on pyöreä 

15.2 Rekki on kulmikas 

15.3 Rekki on kova 

15.4 Matto on pehmeä 

 

16. Sairaspäivä (sairas – terve, täysi – tyhjä) 

Poika on sairas ja makaa sängyssään. Kuuman teen ja levon jälkeen hän on taas terve. 

16.1 Poika on sairas 

16.2 Muki on täysi 

16.3 Muki on tyhjä 

16.4 Poika on terve 

 

17. Eläintarhassa (hidas – nopea, alas – ylös) 

Eläintarhassa on jääkarhujen ja pingviinien ruokinta-aika. Jääkarhu löntystelee aitauksessaan, kunnes 

se yhtäkkiä pinkaisee kohti ruokaansa. Pingviini sukeltaa alas veteen ja hyppää ylös veden pinnalle. 

17.1 Jääkarhu löntystelee hitaasti 

17.2 Jääkarhu juoksee nopeasti 

17.3 Pingviini sukeltaa alas 

17.4 Pingviini hyppää ylös 

 

18. Uudenvuoden aatto (kallis – halpa, äänekäs – hiljainen) 

Perhe ostaa uudenvuoden juhliin vähän raketteja, mutta paljon tähtisädetikkuja. 

18.1 Raketit ovat kalliita. 

18.2 Tähtisädetikut ovat halpoja 

18.3 Raketit ovat äänekkäitä 

18.4 Tähtisädetikut ovat hiljaisia 

 


