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330202 Mikä avuksi? 

Tavoitteet 

• Oppia tunnistamaan, kuvailemaan ja ratkaisemaan ongelma- ja vaaratilanteita. 

• Harjoitella loogista päättelyä ja argumentointia. 

• Joustavien ajattelumallien kehittäminen. 

• Mielikuvituksen ja luovuuden harjoitteleminen. 

• Empatiataitojen opettelu. 

• Erilaisten tilanteiden kuvailu. 

Sisältö 

72 värikästä kuvakorttia (9 x 9 cm), joista. 

20 tilannekuvaa, joissa tarvitaan apua. Takana kirjaimet A-T. 

50 apukorttia, joissa on kuvattu ihmisiä, eläimiä ja esineitä, jotka voisivat olla avuksi. Takana luvut 1-50. 

2 jokerikorttia. 

20 tilannekuvaa 

• A Tyttö huomaa, että poika piirtää seinään. 

• B Tyttö huomaa, että viereisen talon ikkunasta tulee savua. 

• C  Lapsi kuulee pelottavan äänen yöllä. 

• D Tytöt maalaavat vesiväreillä ja toinen tyttö kaataa vahingossa vesilasin. 

• E Pojan housut repeävät, kun hän ryömii pusikossa. 

• F Poika on kiivennyt puuhun eikä uskalla tulla alas. 

• G Poika katsoo haurasta ja surullista vanhaa naista, joka istuu puiston penkillä ostoksineen. 

• H Tytön pallo on tippunut veteen eikä hän yletä siihen. 

• I Isot pojat uhkailevat pienempäänsä. 

• J Tyttö myöhästyy bussista. 

• K Poika näkee painajaista. 

• L Tyttö ei pääse kauppaan, koska iso koira haukkuu oven edessä. 

• M Perheen auto on mennyt rikki kesken matkan illalla.  

• N Tyttö on ulkoilemassa, kun sade iskee. 

• O Poika löytää yksin asuvan isoisänsä sairaana sohvalta. 

• P Pojat lennättävät dronea, joka jää kiinni puuhun. 

• Q Tyttö löytää loukkaantuneen kissan. 

• R Kerjäläinen ja koira istuvat kadulla. 

• S Pojan pitäisi ostaa leipää, mutta hän huomaa unohtaneensa rahansa. 

• T Tyttö huomaa, että rattaissa istuvan lapsen lelu on tippunut autotielle. 
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Apukortit 

Ihmiset (9 korttia) 

1. Kaverit 
2. Poliisi 
3. Lääkäri 
4. Äiti/Nainen 
5. Isä/Mies 
6. Mummo/vanha nainen 
7. Vaari/vanha mies 
8. Naisopettaja 
9. Miesopettaja 

Ajoneuvot (6 korttia) 

10. Ambulanssi 
11. Paloauto 
12. Auto 
13. Pyörä 
14. Potkulauta 
15. Skeittilauta 

Ruoat (5 korttia) 

16. Makeisia 
17. Makkara 
18. Voisarvi 
19. Vesi 
20. Tee 

Eläimet (2 korttia) 

21. Koira 
22. Pehmolelu 

Esineet (28 korttia) 

23. Matkapuhelin 
24. Kottikärryt 
25. Ämpäri 
26. Haavi 
27. Rahaa 
28. Työkalulaatikko 
29. Rätti 
30. Viltti 
31. Tikapuut 
32. Ensiapulaukku 
33. Kirjoitusvälineet 
34. Ompeluvälineet 
35. Köysi 
36. Keppi 
37. Taskulamppu 
38. Putkilo 
39. Nenäliina 
40. Sateenvarjo 
41. Kukkakimppu 
42. Herätyskello 
43. Tyyny 
44. Pelastusrengas 
45. Lapsen piirustus 
46. Kumisaappaat 
47. Paperikassi 
48. Säästöpossu 
49. Hakaneula 
50. Sanomalehti 

  



Sivu 3 / 4 
 

ELLI Early Learning Oy, Työpajankatu 10 C, 00580 HELSINKI. www. earlylearning.fi 

Käyttöideoita 

Huomioi 

• Kannattaa hyväksyä jopa mielikuvitukselliset ja hassut apuideat, jos lapsi pystyy antamaan idealleen 
järkevän selityksen. Esimerkiksi köyttä voi käyttää apuna auton hajotessa, koska sitä voidaan käyttää 
auton hinaamiseen. 

• Monet lapset voivat yrittää kaikki ongelmat soittamalla matkapuhelimella apua. Tällöin matkapuhelin-
kortti kannattaa ottaa pois käytettävistä korteista, jotta saadaan luovempia ratkaisuja. 

• Jos apukorttipakasta nousee jokeri, lapsi saa yrittää keksiä korttien ulkopuolelta, mikä auttaisi 
tilanteessa. 

Kortteihin tutustuminen 

Tilannekuvat 

• Lapset kuvailevat kortissa kuvattua ongelmaa. He ehdottavat ratkaisuja ongelmiin ja keskustelevat 
ratkaisuistaan. He voivat myös kertoa, ovatko itse olleet joskus samanlaisessa tilanteessa. 

• Lapset voivat myös kuvitella itsensä kuvan tilanteeseen ja kuvailla yksikön ensimmäisessä persoonassa, 
mitä tilanteessa tapahtuu. 

• Apukysymyksiä 

• Miltä kuvassa olevasta lapsesta tuntuu? 

• Mitä muut kuvassa olevat ihmiset ajattelevat?  

• Mitä tekisit, jos olisit itse tässä tilanteessa? 

Apukortit 

• Lapset nimeävät kuvien ihmisiä, eläimiä ja esineitä ja kuvailevat, minkälaista apua heistä/niistä voisi 
olla. He kuvailevat kuka voisi käyttää esineitä ja missä. Harjoituksen tavoitteena on, että lapset 
ymmärtävät, että esineillä on useampia käyttötarkoituksia. 

• Yksi lapsista ottaa kortin näyttämättä sitä muille. Muut pelaajat yrittävät arvata lapsen kortin kuvan 
kyselemällä siitä kysymyksiä, joihin kortin ottanut lapsi vastaa joko kyllä tai ei. Ensimmäinen, joka 
arvaa kortin kuvan saa valita seuraavan kortin. 

• Muutama kortti asetetaan pöydälle näkyviin ja lapset yrittävät painaa mieleensä niissä olevat kuvat. 
Kuvat käännetään ympäri tai peitetään ja lapset yrittävät muistaa, mitä kuvia korteissa oli.  

Käyttötapa 1 (2-6 osallistujaa) 

Tilannekuvat asetetaan pöydälle kuvapuoli alaspäin ja apukortit levitetään kuvapuoli ylöspäin ympäri pöytää. 
Ensimmäisellä kierroksella jokainen osallistuja nostaa vuorollaan yhden tilannekortin ja etsii sitten kaksi 
apukorttia ja selittää muille, kuinka niiden kuvissa kuvatuista ihmisistä, eläimistä tai esineistä on apua 
kyseisessä tilanteessa. Osallistuja saa pitää ne apukortit, joiden avun kyseisessä tilanteessa hän osasi selittää 
uskottavasti. Epäuskottavat avut asetetaan takaisin pöydälle. Peliä jatketaan samalla tavalla, kunnes kaikki 
apukortit on käytetty. Peli käy vaikeammaksi edetessään, kun apukorttien määrä vähenee. Pelin voittaa 
osallistuja, jolla on eniten apukortteja pelin päättyessä.  

Käyttötapa 2 (1-20 osallistujaa) 
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Jokaiselle osallistujalle annetaan yksi tilannekortti. Apukortit asetetaan pöydälle kuvapuoli alaspäin. Jokainen 
osallistuja nostaa vuorollaan yhden apukortin ja yrittää selittää, miten siitä olisi apua hänen tilannekorttinsa 
tilanteessa. Jos selitys on uskottava, osallistuja saa pitää kortin ja nostaa pöydältä uuden kortin. Jos ei, se 
asetetaan takaisin pöydälle kuvapuoli alaspäin ja vuoro siirtyy seuraavalle. Pelin voittaa osallistuja, joka 
onnistuu ensimmäisenä keräämään viisi apukorttia.  

Käyttötapa 3 (ei voittajaa, 2-6 osallistujaa) 

Jokaiselle osallistujalle jaetaan 3-5 tilannekorttia, jotka sijoitetaan pöydälle hänen eteensä kuvapuoli ylöspäin. 
Apukortit asetetaan pöydälle pakkaan kuvapuoli alaspäin. Osallistujat nostavat vuorotellen pakasta apukortin 
ja miettivät, voiko kyseistä apukorttia käyttää jossain heidän edessään olevista tilanteista. Jos osallistuja pystyy 
perustelemaan apukortin esineestä tietyssä tilanteessa saatavan avun, apukortti ja tilannekortti asetetaan 
päällekkäin, kuvapuoli alaspäin pöydälle. Jos apukortin kuvaama asia ei ole avuksi missään osallistujan omassa 
tilannekortissa, hän voi tarjota sitä jollekin muulle osallistujalle. Jos apukortin kuvaamasta asiasta ei ole apua 
yhdellekään osallistujalle, se poistetaan pelistä. Peli loppuu, kun kaikki osallistujat ovat löytäneet apukortit, 
joilla ratkaista heidän tilanteidensa ongelmat.  

Käyttötapa 4 (3-6 osallistujaa) 

Tilannekuvat jaetaan tasan osallistujien kesken. Ylimääräiset tilannekortit poistetaan pelistä. Osallistujat 
kuvailevat vuorollaan yhtä saamaansa tilannekorttia asettaen sen osallistujien keskelle. Kun kaikki tilannekortit 
on kuvailtu ja asetettu pöydälle, apukortit (kaikki paitsi jokerit) jaetaan tasan osallistujien kesken. Jokainen 
osallistuja valitsee vuorollaan yhden tilannekortin, jonka ongelmaan löytyy ratkaisu vähintään kahdella hänelle 
jaetuilla apukorteilla. Jos osallistuja osaa antaa asiasta uskottavan selityksen, hän saa pitää tilannekortin ja 
tilannekortti ja apukortit asetetaan päällekkäin pöydälle kuvapuoli alaspäin. Jos vain yksi tai ei yksikään 
osallistujan selityksistä on uskottava, osallistuja joutuu asettamaan tilannekortin takaisin pöydälle ja peli 
jatkuu. Peliä jatketaan samalla tavalla, kunnes kaikki tilannekortit on nostettu pöydältä. Korttien vähentyessä 
peli vaikeutuu. Voittaja on se, joka on pelin lopuksi nostanut eniten tilannekortteja pöydältä.  

 

 

 


