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330203 Miten tarina päättyy? (4-6) 

Tavoitteet 

• Asettaa kuvat oikeaan järjestykseen ja kertoa tarina omin sanoin. 

• Miettiä, miten tarina mahdollisesti jatkuu. 

Sisältö 

• 14 tarinaa, jokaisessa 4-6 korttia. Yhteensä 72 värillistä korttia (9 x 9 cm). Samaan tarinaan kuuluvissa korteissa 
on kääntöpuolella sama ensimmäinen luku. Tarinan järjestys on merkitty toisella luvulla.  

• 3 symbolikorttia: tyttö ajattelee, poika ajattelee, ryhmä lapsia ajattelee. Näitä kortteja voidaan aina käyttää 
tarinan lopussa vihjeenä, että osallistuja/osallistujat voivat alkaa miettiä tapahtumille jatkoa.  

Käyttöideoita 

• Kuvaile tarinan tapahtumia. 

• Keksi tapahtumalle loppu. 

• Keksi useita vaihtoehtoisia loppuja tarinalle. 

• Piirrä tarinalle loppu. 

• Tarinan kertominen päähenkilön näkökulmasta yksikön ensimmäisessä persoonassa. 

• Tarinan kertominen jonkun toisen tarinan hahmon näkökulmasta. 

Tarinat 

1. Mysteeriluola (4 kuvaa) 
1.1 Tyttö ja poika kävelevät metsässä. 
1.2 He löytävät luolan. 
1.3 He menevät luolaan sisään ja näkevät sileän kallioseinämän. 
1.4 Yhtäkkiä he huomaavat jonkin kimaltelevan luolassa ja näkevät, että joku liikkuu luolassa. 

Jatkokysymyksiä 

• Mikä luolassa kimaltelee? 

• Mitä lapset löytävät? 

• Kuka kulkee luolassa? 

• Mitä seuraavaksi tapahtuu? 

2. Abrakadabra (5 kuvaa) 
2.1 Tyttö ja poika löytävät taikatemppulaatikon. 
2.2 He tutkivat sen sisältöä. 
2.3 Tyttö ottaa esiin lintuhahmon ja taikasauvan. 
2.4 Hän heilauttaa taikasauvaa ja taikuus tarttuu poikaan ja lintuun. 
2.5 Poika muuttuu linnuksi. 
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Jatkokysymyksiä 

• Jääkö poika linnuksi ikuisiksi ajoiksi? 

• Minkälaisia asioita pojalle tapahtuu, kun hän on lintu? 

• Mitä tyttö tekee? 

• Osaako tyttö muuttaa pojan takaisin ihmiseksi? 

• Haluaako poika muuttua takaisin ihmiseksi? 

3. Vedenalainen maailma (5 kuvaa) 
3.1 Tyttö on rannalla vanhempiensa kanssa, ja valmistautuu snorklaamaan. 
3.2 Tyttö kävelee veteen ja vilkuttaa vanhemmilleen. 
3.3 Hän katselee meren pohjassa uivia kaloja. 
3.4 Yhtäkkiä meren pohja laskeutuu ja pohja täyttyy levästä. 
3.5 Sukeltaessaan syvemmälle tyttö tapaa nuoria merenneitoja. 

Jatkokysymyksiä: 

• Mitä merenneidot haluavat tytöstä? 

• Minkälaisiin seikkailuihin tyttö pääsee merenneitojen kanssa? 

• Milloin ja miten tyttö palaa pinnalle? 

4. Jättiläisten maassa (6 kuvaa) 
4.1 Poika poimii voikukan niityltä. 
4.2 Hän puhaltaa kukkaa, ja samalla kun tuuli kaappaa siemenet, se nostaa pojan ilmaan. 
4.3 Poika laskeutuu niitylle, mutta yhtäkkiä kukat ja ruoho ovat korkeampia kuin hän. 
4.4 Jättimäinen mehiläinen lentää kohti poikaa. 
4.5 Poika piiloutuu jättimäisen voikukan lehden taakse. 
4.6 Yhtäkkiä pari jättimäisiä saappaita ilmestyy pojan eteen. 

Jatkokysymyksiä 

• Kenelle saappaat kuuluvat? 

• Juokseeko poika pakoon? 

• Onko jättiläinen hyvä vai paha? 

• Minkälaisiin seikkailuihin poika joutuu jättiläisten maassa? 

• Pääseekö poika enää kotiin vai joutuuko hän jäämään jättiläisten maahan? 

5. Matkalla avaruuteen (6 kuvaa) 
5.1 Tyttö leikkii huoneessaan, kunnes kuulee omituisen äänen ulkoa. 
5.2 Hän katsoo ikkunasta ja näkee, että pihalle on laskeutunut avaruusraketti. 
5.3 Tyttö juoksee puutarhaan tutkimaan rakettia. 
5.4 Uteliaana hän astuu raketin nostosillalle. 
5.5 Tyttö lentää taivaalle raketilla. 
5.6 Tytön vanhemmat vilkuttavat hyvästiksi surullisina. 

Jatkokysymyksiä 

• Mistä raketti tuli, ja keitä on sen kyydissä? 



 
 

 
 

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

• Mihin tyttö on matkalla? 

• Mitä hänelle tulee tapahtumaan? 

• Tuleeko hän joskus takaisin? 

• Miltä hänen vanhemmistaan tuntuu? 

6. Robotti (6 kuvaa) 
6.1 Mies tilaa robotin nettisivulta. 
6.2 Paketti toimitetaan ja tyttö ottaa sen vastaan. 
6.3 Perhe avaa paketin. 
6.4 Tyttö käynnistää robotin. 
6.5 Robotti kättelee tyttöä. 
6.6 Robotti kääntyy ja juoksee kohti ovea – perhe katsoo ihmeissään. 

Jatkokysymyksiä 

• Pääseekö robotti karkuun? 

• Miksi robotti juoksee pakoon ja mitä se aikoo? 

• Minkälaisia seikkailuja sillä on edessä? Osallistuuko tyttö niihin? 

• Mitä perhe tekee, jos he saavat robotin kiinni? 

7. Jättimäinen muru (6 kuvaa) 
7.1 Muurahainen kävelee metsässä ruokaa etsien. 
7.2 Se löytää jättimäisen leivänmurun. 
7.3 Se haluaisi viedä murun takaisin muurahaispesään. 
7.4 Se yrittää nostaa murua, muttei jaksa. 
7.5 Se yrittää työntää murua, muttei onnistu siinäkään.  
7.6 Muurahainen miettii uupuneena, mitä tekisi seuraavaksi. 

Jatkokysymyksiä 

• Miten muurahainen voisi saada kuljetettua murun muurahaispesään? 

• Kuka voisi auttaa? 

• Mitä muurahaisen pitäisi tehdä, jos se ei saa murua siirrettyä? 

8. Epäonnistunut lento (4 kuvaa) 
8.1 Poika saa lahjaksi kauko-ohjattavan lennokin. 
8.2 Hän leikkii sillä pihalla ystävänsä kanssa. 
8.3 Ystävä saa kokeilla lennättää lennokkia. 
8.4 Lentokone karkaa ja osuu katolla olevaan satelliittilautaseen. 

Jatkokysymyksiä 

• Onko poika vihainen ystävälleen? 

• Miten he saavat lennokin takaisin? 

• Saavatko he jostain apua? 

• Onko lentokone ehjä? 

9. Virran varrella (4 kuvaa) 
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9.1 Poika haluaa pelata jalkapalloa, ja odottaa ystäviensä saapumista. 
9.2 Hän pallottelee yksinään. 
9.3 Ystävät saapuvat, mutta ovat virran toisella puolella. 
9.4 Poika seisoo rannalla miettien, miten pääsisi virran yli. 

Jatkokysymyksiä 

• Pääseekö poika virran yli lasten luo? 

• Jos ei, miksi? 

• Jos pääsee, miten? 

• Tippuuko poika veteen ylittäessään virtaa? 

• Mitä lapset leikkivät yhdessä? 

10. Kulkuri (5 kuvaa) 
10.1 Tyttö on ulkona pyöräilemässä. 
10.2 Suloinen pieni koira juoksee hänen peräänsä. 
10.3 Tyttö pysähtyy silittääkseen koiraa. 
10.4 Koira seuraa tyttöä kotiin. 
10.5 Tyttö vie koiran sisälle. 

Jatkokysymyksiä 

• Miksi tyttö vie koiran sisälle? 

• Mitä hänen vanhempansa sanovat, kun näkevät koiran? 

• Mitä perheen pitää tehdä koiralle? 

• Miltä tytöstä tuntuu, jos koiran omistaja löytyy? 

11. Yllättävä matka (5 kuvaa) 
11.1 Perhe on olohuoneessa, kun puhelin soi. 
11.2 Äiti vastaa puhelimeen. 
11.3 Hän alkaa pakata tavaroita. 
11.4 Myös lapset pakkaavat. 
11.5 Äiti ja lapset lähtevät taksilla, isä jää kotiin. 

Jatkokysymyksiä 

• Kuka soitti puhelimeen? 

• Miksi puhelimeen soitettiin? 

• Minne äiti ja lapset ovat menossa? 

• Miksi isä ei lähde mukaan? 

• Mitä tapahtuu, kun he pääsevät määränpäähänsä? 

12. Sisarusten kinastelua (5 kuvaa) 
12.1 Veljekset leikkivät autoradalla. 
12.2 He riitelevät kuka saa auton. 
12.3 Nuorempi veli tönäisee veljensä autoja. 
12.4 Vanhempi veli tönäisee pikkuveljeään. 
12.5 Pojat ovat hyvin vihaisia toisilleen. 
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Jatkokysymyksiä 

• Miten pojat voivat sopia riitansa? 

• Jos vanhemmat yrittävät auttaa, mitä he voivat tehdä? 

• Mikä muu voisi auttaa poikia sopimaan? 

13. Kissan seikkailut (5 kuvaa) 
13.1 Kissa herää uniltaan ja venyttelee. 
13.2 Se lähtee ulos. 
13.3 Kissa kiipeää puuhun. 
13.4 Se tasapainottelee talon katolla. 
13.5 Kissa kurkistaa savupiippuun. 

Jatkokysymyksiä 

• Mitä kissalle tapahtuu? 

• Tipahtaako se savupiippuun? 

• Jos tipahtaa, miten se pääsee sieltä pois? 

• Auttaako joku kissaa? 

• Jos se ei tipahda, miten se pääsee katolta alas? 

14. Eksyksissä (6 kuvaa) 
14.1 Poika on kirjastossa äitinsä kanssa. 
14.2 Molemmat katsovat kirjoja tahoillaan. 
14.3 Yhtäkkiä poika tajuaa, ettei näe äitiään. 
14.4 Hän etsii äitiään hyllyjen välistä. 
14.5 Hän menee hissiin ja painaa nappulaa. 
14.6 Hissi alkaa liikkua. 

Jatkokysymyksiä 

• Miksi poika meni hissiin? 

• Mihin hissi vie hänet? 

• Mitä pojalle tapahtuu? 

• Löytääkö äiti pojan? Mistä ja milloin? 

• Missä äiti on? 

 

 


