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Harjoituksia ELLIn korteille.     

  
Tämän ohjeen harjoitukset on laadittu ELLIN korttien kanssa tehtäviksi.  

Harjoituksissa ELLIN kortteja käytetään tukena, siten että tehtävään kuuluvat 

kortit ovat näkyvillä. Tehtävät on laatinut Katja Ylä-Kotola. Palautetta tehtävistä 

voi lähettää tekijälle: katja.ylakotola(ät)gmail.com tai korttien kustantajalle ELLI 

Early Learningiin: elli(ät)earlylearning.fi.  

Harjoitukset ovat:   

1. Nimeämispeli, joka sopii myös alkulämmittelyksi ja kortteihin 

tutustumiseen.  

2. Missä kuuluu? Äänteentunnistamisen harjoittelu.  

3. Millä alkaa? Alkuäänteen tunnistaminen.  

4. Tavujen yhdistäminen. Tee sanoja tavuista.  

5. Työmuistia tukeva harjoitus  
  

Kaikkia tämän ohjeen harjoituksia voidaan käyttää kaikenikäisten kielellisen 

kuntoutuksen tukena sekä muistikuntoutuksessa.  
  

Ellin kortit on kotimainen piirroskorttisarja, joka perustuu Kirsti Remeksen 

artikulaatiotestissä käytettyihin sanoihin.  Ellin pöytäkorteissa kortit ovat 

pöydällä seisovan kirjasen muodossa. Testilomakkeen sekä kuvakortteja 

vastaavat sanakortit voi tulostaa verkkokaupastamme: earlylearning.fi     

    

  



      

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

ALKULÄMMITTELY – NIMEÄMISPELI  

Kortit laitetaan kuvapuoli alaspäin pöydälle pinoon. Pinosta käännetään kortti 

kerrallaan ja nopeimmin nimennyt pelaaja saa kortin itselleen. Voittaja on se, jolla 

on eniten kortteja pelin lopuksi. Nimeämispelin tulokset voidaan kirjata taulukkoon:  

 päivä:  päivä:  päivä:  päivä:  päivä:  

Kortin nro  Nimi                 

20  pallo                 

21  savupiippu                 

22  talo                 

23  tutti                 

24  sukat                 

25  sydän                 

26  kala                 

27  kukka                 

28  vauva                  

29  ovi                 

30  suu                 

31  kissa                 

32  lammas                 

33  juna                 

34  leija                 

35  hattu                 

36  puhelin                 

37  reppu                 

38  orava                 

39  lippu                 

40  kello                 

41  muna                 

42  mummo                 

43  nenä                 

44  hevonen                 

45  avain                 

46  kengät                 

YHTEENSÄ:                    
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MISSÄ KUULUU? Äänteen tunnistaminen - Fonologinen tietoisuus    

Korttien 
numerot:  

Missä kuuluu?      päivä:   päivä:  

1,2,3  /ä/  jäätelö  pöllö  tyyny        

4,5,6  /t/  tuoli  sieni   syö        

7,8,9  /a/  auto  joulukuusi  neula        

10,11,12  /p/  viulu  laiva  poika        

13,14,15  /l/  ui  leipä   äiti        

16,17,18  /k/  päärynät  kynä  helmet        

19,20,21  /s/  pöytä   pallo  savupiippu        

YHTEENSÄ:                     

  

MILLÄ ALKAA? Alkuäänteen tunnistaminen  

Korttien  Millä alkaa 
numerot:  

…?   päivä:   päivä:  

23  tutti  /t/        

24  sukat  /s/        

26  kala  /k/        

28  vauva   /v/        

29  ovi  /o/        

30  suu  /s/        

31  kissa  /k/        

32  lammas  /l/        

33  juna  /j/        

42  mummo  /m/        

43  nenä  /n/        

45  avain  /a/        

YHTEENSÄ:              

 

TAVUJEN YHDISTÄMINEN  
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Kortti voidaan näyttää joko sitten kun oppilas on muodostanut annetuista tavuista 

sanan tai jo etukäteen sananmuodostuksen avuksi.  

  

Mitä tulee, kun yhdistät…?   päivä:  
  

 päivä:  

53  leh-mä        

54  täh-ti        

55  per-ho-nen        

56  pork-ka-na        

57  kor-va        

58  hyl-je        

59  pulk-ka        

60  sil-mä        

61  kam-pa        

62  kynt-ti-lä        

YHTEENSÄ:           
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TYÖMUISTIN TUKEMINEN   

Laitetaan 3-5 korttia pöydälle kuvapuoli ylöspäin ja sanotaan kortin sana ääneen. 

Kortit käännetään nurinpäin ja oppilas tuottaa korttien sanat. Sarakkeisiin 

merkitään muistettujen korttien lukumäärä.  

  

  

      

 päivä:  
  

 päivä:  

34-36  leija  hattu  puhelin              

37-40  orava  lippu  kello              

41-43  muna  mummo  nenä              

44-46  hevonen  avain  kengät              

20-23  pallo  savupiippu  talo  tutti           

24-27  sukat  sydän  kala  kukka           

28-32  vauva  ovi  suu  kissa  lammas        

4-5,7-9  tuoli  sieni  auto  joulukuusi  neula        

10-12,14-15   viulu  laiva  poika  leipä  äiti        

YHTEENSÄ:                       
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Kirsti Remeksen artikulaatiotestin mukainen sanalista.  

 päivä: päivä: 

vokaalit   sp tuotto toisto  sp tuotto toisto 

1  ä jäätelö      

2  ö pöllö      

3  y tyyny      

diftongit   sp tuotto toisto  sp tuotto toisto 

4  uo tuoli       

5  ie sieni      

6  yö syö      

7  au auto      

8  ou joulukuusi      

9  eu neula      

10  iu viulu      

11  ai laiva      

12  oi poika      

13  ui ui      

14  ei leipä      

15  äi äiti      

16  öi päärynöitä      

17  yi lyijykynä      

18  äy täynnä      

19  öy pöytä      

konsonantit   sp tuotto toisto  sp tuotto toisto 

20   p- pallo      

21   -p- savupiippu      

22   t- talo      

23   -t- tutti      

24   -t sukat      

25   s- sydän      

26   k- kala      

27   -k- kukka      

28   v- vauva      

29   -v- ovi      

30    s- suu      

31   -s- kissa      
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konsonantit  
32 

 

 -s lammas 

sp tuotto toisto  sp tuotto toisto 

     

33    j- juna      

34   -j- leija      

35   h- hattu      

36   -h- puhelin      

37   r- reppu      

38   -r- orava      

39   l- lippu      

40   -l- kello      

41   m- muna      

42   -m- mummo      

43   -n nenä      

44   -n- hevonen      

45   -n avain      

46   -n- kengät      

konsonanttiyhdistelmät  sp tuotto toisto  sp tuotto toisto 

47   -ps- lapsi      

48   -tk- itkee      

49   -ts- veitset      

50   -ks- sakset      

51   -sk- tasku      

52   -st- istuu      

53   -hm- lehmä      

54   -ht- tähti      

55   -rh- perhonen      

56   -rk- porkkana      

57   -rv- korva      

58   -lj- hylje      

59   -lk- pulkka      

60   -lm- silmä      

61   -mp- kampa      

62   -nt- kynttilä      

63   -kt- kaktus      

Ellin pöytäkorteissa mukana olevat tunnekuvat:  

64 iloinen 

65 surullinen 

66 peloissaan 

67 vihainen 


