
KIELELLISIÄ TAITOJA JA MUISTIA HARJAANNUTTAVAT PELIT JA LEIKIT 
Materiaali: varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sirkka Viili 

 
1. Alias –peli sanaselityspelinä 

 
 
 
 
 
 

2. Parit -muistipeli Alias-kortein 
20-25 kuvakorttia pöydälle kuvapuoli ylöspäin, käydään ensin lasten kanssa läpi parit ja miksi 
ovat pareja: housut-paita/haarukka-veitsi/kissa-koira/poliisiauto-paloauto/kuusi-
koivu/mansikka-mustikka/pipo-hanskat/peruna-porkkana/appelsiini-omena jne. Kun tehtävä 
sujuu, sitä voidaan vaikeuttaa laittamalla kuvat nurin päin. 
 

3. Muistikim-leikit 
Laitetaan 5-8 tavaraa pöydälle ja lapset saavat katsoa niitä. Poistetaan 1-3 tavaraa, jonka 
jälkeen lapset vuorotellen saavat vastata, mikä/mitkä tavarat puuttuvat. 

Pöydälle laitetaan 8-10 tavaraa, joita saa katsoa vähän aikaa. Laitetaan huivi esineiden päälle 
ja sanotaan lapselle esimerkiksi, että ottaa tavaroiden joukosta kissan/hiiren/lehmän tms., 
kun huivi poistetaan. Lapsen täytyy muistaa, mitkä tavarat hänen piti poistaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kuulomuisti 
Aikuinen antaa lapselle 3-5 Alias-korttia esim. kala, lintu, kissa, jääpala, nuotio. Lapselle 
kerrotaan, mihin järjestykseen kuvat pitää laittaa. Sitten lapsi saa laittaa kuvat 
muistamaansa järjestykseen. Jos lapsi ei muista, kerrotaan järjestys toisen kerran. Aloitetaan 
kolmella kortilla. Vastaavan harjoituksen voi tehdä esineillä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Ohjeen mukaan rakentelu 

Välineinä käytetään Duploja, Legoja, palikoita tai muita vastaavia muotoja. Aikuiselle ja 
lapselle jaetaan samat välineet: lukumäärä, väri ja koko. Laitetaan kirja tai muu vastaava 
näköesteeksi. Aikuinen sanoo, että ota keltainen iso palikka, laita sen päälle pieni sininen 
palikka, laita sinisen palikan päälle kaksi isoa punaista palikkaa jne. Palikoita laitetaan myös 
eteen/taakse/sivulle/viereen koon ja värin mukaan. Ohje sanotaan vain kerran. Lopuksi 
katsotaan, onko molemmilla samanlaiset tornit. Voi tehdä myös päinvastoin: lapsi antaa 
ohjeen ja aikuinen rakentaa ohjeen mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Päättelyt 
Tarua vai totta 
Esitetään lapselle väitteitä ja hän kertoo, ovatko ne totta vai tarua. Esim.: lehmä lentää, 
possulla on tassut, kissalla on saparo, kevään jälkeen tulee kesä, tikkaita pitkin ei pääse 
katolle, suu on nenän alapuolella, peukalo on keskellä kämmentä jne. 

 
              Päättely 

Annetaan lapselle vertailulauseita, jotka hänen pitää täydentää. Esim.: aikuiset ovat isoja, 
lapset ovat…. jaloissa on kengät, käsissä on..., tuolilla istutaan, sängyssä…, kivet ovat kovia, 
marjat ovat..., jääkaapissa on kylmää, saunassa on…, kammalla kammataan, kynällä... jne. 

 
7. Riimittelyt 

”Kirjasta löytyy satu, hangella kulkee______ (=latu)” 
”Sen nimi on Siiri, se asuu kolossa ja se on ___(=hiiri)” jne. 
 

8. Arvoitukset 
Esim. merirosvoarvoitukset: ”Jos rosvoa sängyssä palelee, hän tämän päälleen kiskaisee 
(=peitto)”. ”Tätä apuna tarvitaan, kun venettä soudetaan (=airo)” jne. 

             
              Eläinarvoitukset 

Mikä on sellainen eläin, joka asuu metsässä ja on väriltään punaruskea, jonka hännänpää on 
valkoinen ja joka on viekas (=kettu). Mikä on sellainen eläin, jolla on pitkä kaula, joka on   

              väriltään vaaleanruskea, jossa tumman ruskeita täpliä ja joka asuu Afrikassa (=kirahvi) jne. 
 
 
 
 
 
 
  



9. Sarjoittaminen 
Jatka kuviota (Legot, värikynät, rakennuspalikat, eläimet tms.). 
Aikuinen laittaa sarjan alun pöydälle esim. Legoista: punainen pieni palikka-sininen iso 
palikka-kaksi keltaista pientä palikkaa. Lapsi jatkaa kuviota. Tehtävää voi vaikeuttaa niin, että 
laitetaan osa palikoista poikittain ja osa pystyyn. 

 
 
 
 
 
 
 
      

10. Nopea nimeäminen 
Lapsen tulee nimetä Alias-kortteja mahdollisimman nopeasti.  
 

11. Alkuäänteiden kuunteleminen, kirjainten nimeäminen (millä kirjaimella sana alkaa) 
 

12. Sanojen tavuttaminen 
Sanojen/oman nimen taputtaminen/napsuttaminen/tömistäminen tavuittain (lasketaan 
tavut). 

 
13. Tarinan kuunteleminen 

Aikuinen kertoo lapselle tarinan, jonka jälkeen lapselta kysytään tarinan pääkohdista.  
 
      14.  Tarinan kerronta/saduttaminen 
              Tarvikkeet: satulaukku, jossa on pikkutavaroita; esim. Kinder-yllätyksiä. 
              Lähdetään tekemään yhteistä satua/tarinaa siten, että kukin  
              saa vuorotellen valita laukusta/pussista/arkusta tavaran ja  
              linkittää sen tarinaan. Aikuisen on hyvä aloittaa. 
 
       
 

14. Lähden matkalle 
Mietitään yhdessä, minne lähdetään ja sitten mietitään, mitä pakataan 
laukkuun. Mukaan otettavien tavaroiden lista jatkuu ja pitenee. 
Aikuinen: ”Lähden matkalle, otan mukaan kiikarit”. Lapsi: ”Lähden 
matkalle, otan mukaan kiikarit ja uikkarit”. Aikuinen: ”Lähden 
matkalle, otan mukaan kiikarit, uikkarit ja kirjan”. Leikkiä jatketaan, 
kunnes ei enää muisteta edellisiä. Kehittää lyhytaikaista muistia. 

      
15. Muistipelit 

      
      

 

  



Matemaattisten valmiuksien vahvistaminen 

Seuraavassa vinkkejä matemaattisten taitojen vahvistamiseen/mielenkiinnon herättäjäksi 
numeroita ja lukukäsitteitä kohtaan.  

1. Noppapelit: Afrikan tähti 
 

2. Uno-peli 
 

3. Arkimatematiikka: asioiden/esineiden laskemista 
 

4. Tunnustelupussi 
Lapsi saa selän taakse käsiinsä jonkun esineen. Esinettä pitää tunnustella ja kuvailla, miltä se 
tuntuu. 
 

5. Esineiden luokittelu 
Luokitellaan esineitä kuulon perusteella: pudotellaan lattialle erilaisia esineitä ja erotellaan   

               eri ääniä.  
 

 

 

 

 

6. Käsitteiden ymmärtäminen 
Lyhin-pisin, matalin-korkein, pienempi-suurempi, korkeampi-matalampi, leveämpi-
kapeampi. Järjestetään esineitä jonoihin vertailun mukaan. Etsitään erilainen ja mikä ei 
kuulu joukkoon? 

 
7. Luokitellaan muotoja havaittujen ominaisuuksien perusteella, jonka jälkeen tehdään 

              paloilla jonoja ja muita kuvioita, joissa toistuu jokin sääntö. Kukin vuorollaan ottaa  
              neljä erilaista palaa ja laittaa ne haluamaansa järjestykseen. Tämän jälkeen hän kertoo 
              millaiset palat hänellä on, ja muut yrittävät tehdä samanlaisen jonon. Lopuksi tarkistetaan,      
              ovatko muut saaneet samanlaisen kuvion kuin mallikuvion.  

 

 

 

 

  



8. Numerot 1-10 ja niiden määrän hahmottaminen nappien avulla. Lukumäärän hajottamisen 
               harjoitteleminen.  

9. Tarkoituksena on etsiä huoneesta yhtä monta, enemmän ja vähemmän kuin mitä 
dinoja/Legoja/kyniä on kädessä. Harjoitellaan samalla käsitteiden hahmottamista ja 
spontaanin huomion kiinnittämistä lukumääriin.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kauppaleikki. Lapselle annetaan euron kolikoita, joita laskemalla tulee harjoitella ostamaan 
valmiiksi hinnoiteltuja tuotteita.  


