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330201 Ole huomaavainen (4) 

Tavoitteet 

• Tarinoiden järjestyksen ymmärtäminen 

• Tilanteiden ja niitä seuraavien käänteinen pohtiminen ja keksiminen 

• Sanavaraston kehittäminen 

• Muiden huomioonottamisen harjoitteleminen 

• Oman ja muiden hyvinvoinnin huomioiminen 

• Empatiakyvyn kehittäminen 

Sisältö 

18 tarinaa, joista jokainen koostuu neljästä kortista. Yhteensä 72 kuvakorttia (9 x 9 cm). Kaikissa samaan 
tarinaan kuuluvissa korteissa on ensimmäisenä lukuna sama luku. Korttien järjestys määritetään toisessa 
luvussa. 

Käyttöideoita 

• Korttien asettaminen tarinan kannalta oikeaan järjestykseen. 

• Korttien tarinan kertominen omin sanoin. 

• Omista samanlaisista tilanteista kertominen. 

• Tarinan kertominen jonkun muun korteissa esiintyvän henkilön näkökulmasta. 

• Tarinoiden läpikäynti näyttelemällä. 

• Tarinan ensimmäisten korttien läpikäynti, yrittäen keksiä tarinalle sopiva loppu.  

Tarinat 

1. Hammastarkastus 

1.1 Poika harjaa hampaitaan. 

1.2 Poika odottaa hammaslääkäriasemalla. 

1.3 Hammaslääkäri tarkistaa pojan hampaita.  

1.4 Tarkistuksen jälkeen poika saa lahjaksi hammasharjan ja hammastahnaa. 

 

2. Kaikelle on aikansa 

2.1 Poika istuu tietokoneella. Äiti ehdottaa, että poika menisi ulos leikkimään. 

2.2 Poika jää vielä tietokoneelle. 

2.3 Lapset soittavat ovikelloa ja kysyvät, voisiko poika tulla pelaamaan jalkapalloa. 

2.4 Lapset pelaavat jalkapalloa yhdessä ulkona. 

 

3. Mummon luona 
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3.1 Perhe on vierailulla vanhainkodissa. 

3.2 Perhe istuu yhdessä vanhainkodin kahviossa. 

3.3 Matkalla takaisin mummon huoneeseen tyttö vetää mummoa hihasta. 

3.4 Tyttö ja mummo lukevat yhdessä kirjaa. 

 

4. Lääkärissä (kuvien järjestystä voi vaihtaa) 

4.1 Lääkäri kuuntelee tytön sydäntä stetoskoopilla 

4.2 Lääkäri katsoo tytön korvaan. 

4.3 Lääkäri katsoo tytön suuhun. 

4.4 Lääkäri kokeilee tytön polven refleksejä. 

 

5. Haluan karkkia! 

5.1 Äiti ja tyttö ovat hedelmä ja vihannesosastolla kaupassa. 

5.2 Tyttö haluaisi laittaa ostoskärryihin karkkia, äiti sanoo ei. 

5.3 Tyttö saa valita pakasteesta jäätelön. 

5.4 Tyttö syö iloisena jäätelöään. 

 

6. Pyöräretki 

6.1 Mummo ja vaari hakevat lapsenlapsensa pyöräretkelle 

6.2 Pyöräilijät polkevat mäkeä ylös. 

6.3 Retkeilijät pitävät evästauon ja grillaavat makkaraa nuotiolla. 

6.4 Kotona lapset vilkuttavat isovanhemmilleen hyvästiksi. 

 

7. Tule leikkimään! 

7.1 Lapset leikkivät polttopalloa. 

7.2 Nainen ja pyörätuolissa istuva tyttö lähestyvät lapsia. 

7.3 Lapset kutsuvat tytön mukaan leikkiin. 

7.4 Kaikki leikkivät yhdessä. 

 

8. Älä unohda pestä hampaita! 

8.1 Vieraat saapuvat syntymäpäiväjuhlille. 

8.2 Juhlijat syövät hot dogeja ja kakkua. 

8.3 Juhlijat leikkivät peliä, jossa jokaisen pitää leikata karkkeja sokkona nauhasta. 

8.4 Illalla lapset harjaavat hampaansa. 

 

9. Olen kipeänä 

9.1 Poika makaa sängyssä kipeänä. 

9.2 Hänen äitinsä soittaa päiväkodin henkilökunnalle. 

9.3 Äiti lukee pojalle kirjaa. 

9.4 Parannuttuaan poika pääsee taas lähtemään päiväkotiin. 
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10. Vesipuistossa 

10.1 Perhe on menossa vesipuistoon 

10.2 Isä opastaa poikaa uimaan, tyttö kysyy, voiko hän mennä vesiliukumäkeen 

10.3 Lapset odottavat jonossa vuoroaan vesiliukumäkeen. 

10.4 Sade alkaa ja perhe vaihtaa vaatteita. 

 

11. Tarvitsen silmälasit 

11.1 Poika ei näe kunnolla, mitä opettajan näyttämässä kirjassa on. 

11.2 Opettaja kertoo pojan äidille, että poika kannattaisi käyttää näöntarkastuksessa. 

11.3 Poika ja äiti ovat optikolla. 

11.4 Poika on iloinen, koska näkee hyvin uusien silmälasiensa ansiosta. 

 

12. Ei mitään hätää 

12.1 Lapset ajavat potkulaudoilla. 

12.2 Tyttö kaatuu ja satuttaa polvensa. 

12.3 Ystävät auttavat tytön aikuisen luo. 

12.4 Aikuinen laittaa tytön polveen laastarin. 

 

13. Nalle korjataan 

13.1 Kaksi lasta kinastelee nallesta. 

13.2 Toinen nallen jaloista irtoaa. 

13.3 Aikuinen ompelee nallen jalan takaisin paikalleen. 

13.4 Tyttö pitää huolta nallesta. 

 

14. Reilu kamppailu 

14.1 Poika on tulossa ensimmäiselle judo-tunnilleen. 

14.2 Poika katselee muita ryhmän jäseniä ujosti. 

14.3 Poika liittyy mukaan harjoitukseen. 

14.4 Poika harjoittelee muun ryhmän mukana 

. 

15. Surullinen päivä 

15.1 Lapset löytävät kuolleen linnun. 

15.2 He näyttävät sen äidilleen, joka lohduttaa heitä. 

15.3 He päättävät haudata linnun puutarhaan. 

15.4 He seisovat yhdessä linnun haudalla. 

 

16. Vaari tarvitsee kuulolaitteen 

16.1 Tyttö ja vaari katsovat televisiota. Vaari ei kuule hyvin, joten televisio on kovalla.  

16.2 Tyttö kertoo äidilleen, että vaari ei kuule. 
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16.3 Tyttö ja äiti saattavat vaarin korvaklinikalle. 

16.4 Tyttö ja vaari katsovat taas televisiota. Tällä kertaa vaari kuulee television äänet kuulolaitteensa 

avulla. 

 

17. Ei saa pelästyttää 

17.1 Kaksi tyttöä seisovat altaan reunalla. Kaksi poikaa hiipivät heidän takanaan. 

17.2 Pojat työntävät tytöt altaaseen, mutta valvoja näkee heidät. 

17.3 Tytöt nousevat altaasta. 

17.4 Valvoja kertoo pojille, että noin ei saa tehdä. 

 

18. Riehutaan 

18.1 Kaksi lasta leikkii tyynysotaa. 

18.2 Toinen lapsista on lähellä kaatua. 

18.3 Isä tulee juuri ajoissa ja saa kiinni kaatuvasta lapsesta. 

18.4 Isä peittelee lapset sänkyyn ja lukee heille iltasadun.  


