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Via vahvuussymbolit
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TIETOA KANSIOSTA
Tämä menetelmä kansio sisältää ohjeet kansion käyttöön, tietoa vahvuuksista sekä
menetelmiä, jotka auttavat teitä kasvattajia tukemaan ja tunnistamaan lasten
vahvuuksia. Menetelmät on lajiteltu kolmeen kategoriaan sen mukaan, millaisissa
tilanteissa niitä voidaan käyttää. Värejä on käytetty selkeyttämään kategorioiden
erottamista. Kategoriat ovat pitkäaikaiset projektit (sininen), lyhytaikaiset projektit
(keltainen) sekä siirtymätilanteissa käytettävät menetelmät (oranssi). Lisäksi alussa on
käytetty värejä vihreä: sisällysluettelo ja ohjeet kasvattajille sekä violetti: vahvuuksien
esittely. Jokainen menetelmä tukee myös jotain Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
(2018) mainittua laaja-alaisen osaamisen aluetta. Olemme maininneet menetelmissä ne
alueet ja vahvuudet, mitä menetelmä tukee. Projektinomaiset menetelmät tukevat
pääosin monien vahvuuksien tunnistamista ja tukemista, joten emme niitä kaikki ole
selkeyden vuoksi listanneet.

KUINKA TUODA VAHVUUDET ARKEEN
o

Spontaanisti: Havainnoi, huomioi, tunnista ja
nimeä vahvuudet, joita lapsi käyttää. Ota
vahvuudet osaksi päivittäistä puhetta, vaikka se
aluksi kuulostaakin kömpelöltä. Esimerkiksi
”Käytit hienosti ystävällisyyden vahvuuttasi, kun
avasit meille oven.”

o

Lapsen aloitteesta: Lapsille on luontaista kysellä
ja ihmetellä. Kun esimerkiksi kuulet lapsen
käyttävän puheessaan jotain vahvuutta, jatka
siitä keskustelemista. Pohtikaa vaikka yhdessä,
mitä kyseinen vahvuus tarkoittaa. Lähde myös
mukaan lapsen oma-aloitteiseen pohdintaan ja
pysähtykää hetkeksi miettimään lapsen esille
tuomaa vahvuutta.

4

Päiväkodin arjessa vahvuuksia
voidaan käsitellä kolmesta eri
lähtökohdasta. Nämä ovat
spontaani, lapsen aloite sekä
aikuisen aloite. Kansiomme
menetelmät on koottu ajatellen
aikuisen aloitteesta tulevia
lähtökohtia, mutta kaksi muuta
ovat aivan yhtä tärkeitä. Siksi
olemme keränneet teille
pikaoppaan siihen,
kuinka voitte
hyödyntää kahta
muuta
lähtökohtaa.

MITÄ KASVATTAJAN TULEE HUOMIOIDA
o

Jotta voit ottaa vahvuudet osaksi arkea, niiden sanasto täytyy opetella. Tämä
voi viedä aikaa, mutta helppoa on lähteä jo tutuista vahvuuksista. Havainnoi ja
nimeä ääneen vahvuuksia, kun niitä tulee vastaan. Näin tuot vahvuudet myös
lasten tietoisuuteen. Voit tarpeen tullen neuvoa lasta, mikä vahvuus auttaisi
missäkin tilanteessa. Muista antaa palautetta! Hyödynnä vahvuuksia
ongelmanratkaisutilanteissa. Esimerkiksi riitatilanteissa voidaan motivoida lasta
käyttämään reiluuden vahvuutta.

o

Vahvuuksien opettelusta voi tehdä hauskaa! Kansiossa esittelemme idean
vahvuussymbolien/eläinten suunnittelusta, joita voitte pienellä vaivalla käyttää
vaikka muistipelinä. Luovuuden käyttö on sallittua!

o

Ota lapset mukaan vahvuuksien havainnointiin ja nimeämiseen, kun ne tulevat
lapsille tutuiksi. Aikuisen tehtävänä on tutustuttaa lapset vahvuuksien
maailmaan ja tähän esimerkiksi sadut ja tarinat ovat hyvä keino. Kun
vahvuudet ovat lapsille tuttuja, rohkaise heitä näkemään niitä myös toisissa
lapsissa. Keskustelkaa, kuka käytti mitäkin vahvuutta ja missä. Millaisissa
tilanteissa vahvuus näkyi?
Lähde: Pieni kirja luonteenvahvuuksista
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Kognitiivisia vahvuuksia, jotka
liittyvät tiedon hankkimiseen ja käyttöön.
o

Luovuus

o

Uteliaisuus

o

Arviointikyky

o

Näkökulmanottokyky

o

Oppimisen Ilo

Emotionaalisia vahvuuksia, joita tarvitaan
tavoitteiden saavuttamiseen ja vastoinkäymisiä
kohdatessa.
o

Rohkeus

o

Sinnikkyys

o
o

Rehellisyys
Innostus

Nämä VIA Institute on Character organisaation kuusi hyvekategoriaa
muodostavat VIA (Values in Action)
luonteenvahvuusjaottelun, jotka
jakautuvat 24:n luonteenvahvuuteen.
Värilliset vahvuudet ovat erityisesti esillä
menetelmissä, mutta kaikista vahvuuksista
löytyy tiivistys Vahvuuksien tietopankista
lasten kanssa käytävän keskustelun
tueksi.

Sosiaalisia vahvuuksia, jotka liittyvät
ihmissuhteisiin, ja joita tarvitaan toisista huolehtimiseen ja
ystävystymiseen.
o

Ystävällisyys

o
o

Rakkaus
Sosiaalinen Älykkyys
Vahvuuksia, joita tarvitaan yhteisössä elämiseen.

o

Ryhmätyötaidot

o

Reiluus

o

Johtajuus

Vahvuuksia, joiden avulla suojaudutaan äärimmäisiä tunteita vastaan,
kuten vihaa tai ylimielisyyttä.
o
o
o

Anteeksiantavuus
Vaatimattomuus
Harkitsevuus

o

Itsesäätely

Vahvuuksia, jotka korostavat yhteyttä laajempaan, ihmisyyden ylittävään
maailmankaikkeuteen.
o

Kiitollisuus

o

Kauneuden Arvostus

o

Toiveikkuus

o

Huumorintaju

o

Hengellisyys
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Tietopankin tiedot on koottu seuraavista lähteistä: UusitaloMalmivaara & Vuorinen 2017, Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja
nuorta löytämään luonteenvahvuuksia; Kavelin Popov 2010,
Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen – 52 keinoa vahvistaa hyvää
käytöstä & Pieni kirja luonteenvahvuuksista 2018, saatavilla:
positiivinenkasvatus.fi.

Kansion menetelmät on koottu
Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden (2018) laaja-alaisen
osaamisen pohjalta. Kerätyt
menetelmät tukevat niin laajaalaista osaamista kuin
luonteenvahvuuksia

LUOVUUS Luovuutta on kokeileminen, uskallus itsenäiseen ja omaperäisyys toimimiseen,
uudenlainen tekeminen ja rajojen rikkomien. Luovuus on mielikuvituksen voimaa, ja sen
käyttämistä jonkun uuden luomiseen.
o

Luo hyväksyvä, kannustava ja turvallinen ilmapiiri – lapsi saa tilaa kukoistaa sekä
epäonnistua.

o

Ole avoin hulluttelulle ja huumorille.

o

Tylsyys ohjaa luovuuteen – ajoittainen tylsyys tarjoaa lapselle itselle
mahdollisuuden miettiä itseä kiinnostavaa toimintaa ja asioita.

UTELIAISUUS Uteliaisuutta on halu tutkia, kysellä sekä mennä ennakkoluulottomasti kohti
uusia haasteita sekä tietoa. Uteliaisuutta on ympäröivän maailman tutkiminen sekä uusiin,
erilaisiin ihmisiin ja ilmiöihin tutustuminen.
o

Lapset ovat luontaisesti uteliaina - tärkeintä on säilyttää ja tukea lapsen
synnynnäinen uteliaisuus ja vahvistaa tarvittaessa, jos se tuntuu olevan hukassa.

o

Ohjaa lasta vastausten luo, älä tarjoa heti valmiita vastauksia.

o

Ole kiinnostunut lapsen uteliaisuudesta ja arvosta uteliasuutta lapsessa ja luo
mahdollisuuksia sille.

ARVIOINTIKYKY on perusteellista ja avointa ajattelua sekä asioiden pohtimista monesta eri
näkökulmasta. Arviointikykyä on päätösten tekeminen omien pohdintojen pohjalta.
o

Huomaa, että hyvät tunnetaidot tarjoavat hyvät lähtökohdat arviointikyvylle.

o

Kannusta pohtimaan. Ota esimerkiksi ”totta vai tarua?” kysymykset mukaan
pohdintaan -erityisesti mediassa.
7

NÄKÖKULMANOTTOKYKY on taitoa hahmottaa kokonaisuuksia sekä nähdä asioita myös
toisten näkökulmasta.
o

Kysy: ”Miltä kaverista tuntuu?” Kannusta lasta pohtimaan asioita toisen
näkökulmasta.

OPPIMISEN ILO on uusien asioiden tutkimista ja niihin perehtymistä sekä jo opittujen
asioiden, tietojen ja taitojen kehittämistä innokkaalla ja tiedonhakuisella asenteella.
o

Luo tilaa ja mahdollisuuksien lapsen kiinnostuksen kohteille ja niiden
syventämiselle.

ROHKEUS Rohkeutta on tehdä itselle uusia, haastavia ja pelottavia asioita. Rohkeus ei ole
pelon puuttumista, vaan toimimista pelosta huolimatta.
o

Vahvista lapsen uskoa itseensä ja kykyihinsä.

o

Ole tukena pelkojen hallinnassa ja säätelyssä.

o

Tunnusta lasten rohkeat teot huomioiden lapsen yksilöllisyys ja omakohtaisuus.

SINNIKKYYS Sinnikkyyden avulla ponnistelemme kohti itsellemme tärkeitä asioita
ja tavoitteita.
o

Korosta kehittävät ja opeteltavat taidot, joista on hyötyä.

o

Ota mukaan sadut, esimerkiksi Jänis & kilpikonna -tarina (Aisopos).

REHELLISYYS on totuuden puhumista, sen puolella olemista ja tarvittaessa puolustamista.
Rehellisyys näyttäytyy luonteenvahvuutena ihmisen aitoutena ja omana itsenään
olemisena.
o

Arvosta ja kannusta rehellisyyteen.

o

Miksi lapsi valehtelee? Selvitä syyt ja muista lapsen tukeminen ja tarpeeseen
vastaaminen.

o

Hyödynnä satuja. Esim. Poika, joka kertoi nähneensä suden -tarina (Aisopos).

INNOSTUS on positiivista ja motivoivaa voimaa, joka auttaa eteenpäin sekä saa ihmisiä
luomaan uutta. Innostuksen avulla voidaan päästä kohti omia päämääriä.
o

Mikä lasta motivoi? Auta lasta etsimään häntä innostavat asiat.

o

Luo ja anna tilaa innostumiselle ja sen yksilölliselle ilmaisulle.

YSTÄVÄLLISYYS on toisen huomioimista sekä positiivisten tekojen tekeminen toisen
hyvinvoinnin edistämiseksi. Ystävällisyyttä on auttaa toista ja jakaa omastaan ilman
vastapalveluksen vaatimusta.
o

Rohkaise ystävällisiin tekoihin, tunnusta niitä ja anna positiivista palautetta.

o

Korosta ystävällisyyden hyötyjä lapselle sekä aikuisille.
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RAKKAUS vahvuutena on rakkautta ja arvostusta toista ihmistä kohtaan.
o

Tee rakkaudesta rutiini. Ilmaise itse rakkautta päivittäin ja tue lasta näyttämään
omaa rakkauttaan.

o

Huomioi erilaisia rakkauden tekoja ja tuo ne positiivisesti esiin.

SOSIAALINEN ÄLYKKYYS on erityisesti sosiaalisissa tilanteissa näyttäytyvää taitoa toimia
toisten kanssa. Sosiaalisesti älykäs on tietoinen omista ajatuksistaan sekä ymmärtää toisia
ja heidän toimintansa sekä osaa aidosti kuunnella heitä ja olla läsnä.
o

Tue tunnetaitojen ja kuuntelun harjoittelemisessa.

o

Hyödynnä rooleja sosiaalisten tilanteiden harjoittelussa.

RYHMÄTYÖTAIDOT ovat toisten kanssa toimimista ja yhteisten tavoitteiden tavoittelua
yhdessä. Vaatii tietoa itsestä ja omista vahvuuksista, jotta voi hyödyntää niitä ryhmänsä
hyödyksi.
o

Tunnista lasten omat vahvuudet ja taidot.

o

Harjoitelkaa toisten kunnioittamista sekä kuuntelemista.

REILUUS on kaikkien huomioimista ja tasavertaista kohtelua sekä väärän ja oikean
hahmottamista.
o

Toimi mallina, pidä arjen toiminnassa mukana tasavertaisuus.

JOHTAJUUS on kykyä johtaa ryhmäänsä kohti tavoitteita sekä hyödyntää jokaisen
ryhmäläisen vahvuutta ryhmän toimintaan.
o

Näytä johtajuuden mallia.

o

Voi harjoitella tätä roolien ja leikkien avulla.

ANTEEKSIANTAVUUS on muiden virheiden ja keskeneräisyyden hyväksymistä, kykyä antaa
anteeksi ja antaa uusi mahdollisuus.
o

Korosta anteeksipyytämisen merkitystä. Opetellaan anteeksiantamista arjen
tilanteissa.

o

Ole roolimallina ja pyydä myös itse anteeksi.

VAATIMATTOMUUS on toisten onnistumisen tunnustamista ennemmin kuin omien
saavutuksien korostamista. Vaatimaton ihminen ei tarvitse toiminnastaan palkintoa, vaan
motivaattorina toimii itselle kiinnostavan asian ja sen parissa työskentely.
o

Suosi ryhmässä tekemistä kilpailuasetelman sijaan.
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HARKITSEVUUS on vaihtoehtojen punnitsemista ennen tekoja sekä valintojen tekemistä
varauksellisesti sekö perustellusti.
o

Harjoitelkaa tätä iän ja kehityksen mukaan kirjojen, tarinoiden sekä tehtävien
avulla.

ITSESÄÄTELY on itsensä tuntemista ja omien tunteiden hallitsemista sekä niiden käsittelyä.
o

Harjoitelkaa tunteiden ilmaisemista ja purkamista sallituilla keinoilla.

KIITOLLISUUS on kunnioitusta ja arvostusta niitä asioita, ihmissuhteita ja saavutuksia
kohtaan, joita sinulla on elämässäsi.
o

Harjoitelkaa arjessa, mahdollistakaa lapsen omat ideat kiitollisuuden ilmaisuun
ja näyttämiseen.

KAUNEUDEN ARVOSTUS ja erinomaisuuden arvotus voidaan jaotella fysikaalisen ja
moraalisen kauneuden - sekä lahjakkuuksien tai taitojen ihailuun. Fysikaalinen: arvostusta
herättäviä visuaalisia-, abstraktisia-, kuuloon- tai tuntoaistiin liittyviä tuntemuksia.
Moraalinen: hyveen tai moraalin ihailu.
o

Aistiseikkailulla voidaan tutustua lähiympäristöön. Miltä siellä tuntuu, kuulostaa,
näyttää, maistuu, tuoksuu?

TOIVEIKKUUS uskoa itseen, kykyihinsä sekä valoiseen tulevaisuuteen.
o

Tue toiveikkuutta huomioimalla onnistumiset ja antamalla positiivista palautetta.

o

Keskustele haasteista ja ongelmista sekä niistä ylipääsemisestä ja toipumisesta.

HUUMORINTAJU on leikkimielistä ja positiivista suhtautumista arkeen. Taitoa löytää iloa ja
naurua myös synkkinä hetkinä.
o

Anna tilaa hauskanpidolle.

o

Muistuta hyvän huumorin rajoista ja keskustelkaa toisen kunnioittamisesta.

HENGELLISYYS on elämän tarkoituksen ja suuremman merkityksen pohtimista.
Hengellisyyden voi löytää muun muassa luonnossa, uskonnon kautta tai hyvää tekemällä.
o

Luo avoin tila ihmettelylle sekä erilaisille näkemyksille.
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Pitkäaikaiset projektit, joihin
sisältyy useampi vahvuus ja
niiden tunnistamisen
harjoittelu. Projektit ovat
pidemmällä aikavälillä
tehtäviä ja
täydennettäviä.

VAHVUUS SYMBOLIT/ELÄIMET
Tämä projekti voi olla alkukaudesta, jolloin lasten kanssa
jutellaan vahvuuksista. Lapset miettivät vahvuuksille sopivia
symboleita/eläimiä, jotka he piirtävät itse. Jokaiselle
lapselle on oma vahvuus. Tärkeää on huomioida lapsen yksilöllisyys ja löytää jokaiselle
lapselle ainakin yksi vahvuus. Jos on aikaa, voidaan piirtää myös vahvuuksia, joita kukaan
ei maininnut.
Näistä kuvista voidaan ottaa kopiot, jotka laitetaan Beebot -alustalle tai voidaan käyttää
valmiina olevia symboleita, jotka ovat kansion liitteenä. Lapset voivat ohjata Beebotin sen
vahvuuden päälle, jonka kokevat olevan vahvana itsellään yleisesti tai sinä päivänä. Voit
ohjeistaa lasta oman vahvuutensa tunnistamiseen kysymyksillä tai esimerkeillä: ”Missä olet
hyvä?”. Aluksi lapsi voi tarvita enemmän tukea, varsinkin vaikeampien vahvuuksien
tunnistamiseen, kuten rohkeus, itsesäätely tai ryhmätyötaidot.
Vahvuussymboleita/eläimiä voidaan hyödyntää myös arkisissa tilanteissa.
Esimerkiksi lapsi, jolla on haasteita keskittyä tai on levoton, voi ottaa tilanteen
vaativan vahvuuden omalle paikalleen mukaansa ja istua sen päälle. Selitä
lapselle, että hänen valitsemansa symboli/eläin auttaa häntä nyt siinä
tilanteessa, jossa hän tarvitsee apua. Kannusta lasta selviytymään tilanteesta vahvuutensa
kautta.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: osallistuminen ja vaikuttaminen, monilukutaito sekä tietoja viestintäteknologinen osaaminen, ajattelu ja oppiminen. Tässä menetelmässä jokainen
lapsi pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen oman vahvuuden sen mukaan,
missä itse kokee olevansa hyvä. Beebotin avulla lapsi oppii loogista ajattelua ja koodausta
oman ikätasonsa mukaisesti.

VAHVUUKSIEN KERROSTALO
Askarrelkaa lasten kanssa talo, jossa on useampi kerros. Tarkoituksena on, että lapset
miettivät omia vahvuuksiaan ja asettavat ne talossa lasten kokemuksen mukaan:
Ylemmäs taloon menevät ne vahvuudet, joissa tarvitaan enemmän tukea ja vahvistamista
ja alemmas sellaiset, jotka ilmentyvät lapsella vahvana. Tämä voisi olla esillä käytävällä tai
luokassa, jolloin vahvuuksien paikkaa voi vaihtaa, kun lapsen vahvuus vahvistuu vuoden
aikana.
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Talo voi olla piirretty, askarreltu tai muodostua esimerkiksi kartongeista tai
pahvilaatikoista, joita voi koota päällekkäin muutamien kerrosten verran. Tämä
voi olla myös koko ryhmän yhteinen (edempänä kuumailmapallo jokaiselle
kuitenkin henkilökohtainen), jolloin keskitytään ryhmässä vallitseviin vahvuuksiin
sekä sellaisiin asioihin, joihin tarvittaisiin ryhmänä vielä harjoitusta. Talon luokse voidaan
kerääntyä joka viikko tai kerran kuukaudessa ja pohtia, onko muutosta tapahtunut. Voitte
käyttää tässä tehtävässä myös aikaisemmin tekemiänne symboleita/eläimiä, jotka
sijoitatte taloon.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: osallistuminen ja vaikuttaminen. Tämä menetelmä
toteutetaan yhteisenä projektina, joka vahvistaa lasten yhteistyötaitoja. Taloa askarrellessa
opetellaan kuuntelemaan ja ottamaan huomioon toisten mielipiteet yhteisestä
tuotoksesta.

MITÄ METSÄSTÄ LÖYTYY? Uteliaisuus
Tarvikkeet: Kamera / tabletti
Lähtekää lasten kanssa retkelle tutkimaan lähimetsää. Ottakaa mukaan kamera tai
tabletti, jolla lapset voivat vuorotellen kuvata metsästä löytyviä kiinnostavia, kummallisia
tai ihmeellisiä asioita; esimerkiksi kasveja, eläimiä tai hyönteisiä. Mitä vain siis!
Päiväkodilla voitte yrittää selvittää mitä metsästä tehdyt löydökset ovat ja yhdessä etsiä
tietoa netistä. Työskentely voi tapahtua pienryhmissä, jolloin eri ryhmät etsivät kasvattajan
kanssa tietoa eri kuvista. Lapset voivat jakaa tiedon oman ryhmänsä kuvien löydöksistä
lopulle ryhmälle vuorotellen.
Palatkaa metsään jonkin ajan kuluttua ja ottakaa edelliseltä retkeltä otetut kuvat mukaan.
Yrittäkää löytää samoja asioita kuin viimeksi ja tutkikaa, ovatko ne muuttuneet vai
pysyneet samanlaisina.

Metsäretket voidaan toteuttaa vuodenaikojen vaihteluiden aikoihin, jolloin
löydöksissä, kuten kasveissa tapahtuu eniten muutoksia. Kuvat voi ottaa
myöhemmille retkille mukaan tabletilla.
Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen, monilukutaito sekä tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen. Metsässä liikkuminen ja luonnon tutkiminen ruokkivat
lapsen mielikuvitusta ja kutsuvat ihmettelemään ympäröivää maailmaa. Tabletin ja
kameran hyödyntäminen yhdessä kasvattajan kanssa opettavat lapselle medialaitteiden
vastuullista käyttöä.
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KUUMAILMAPALLO
Lapset kokoavat paperille tai pahville kuumailmapallon palloa suikaleista (vertaa kansion
kannessa olevia palloja), joihin jokaiseen he voivat lisätä yhden oman vahvuuden.
Vahvuus on sellainen asia, jonka lapsi on itse tunnistanut itsessään ja kokee sen itse omaksi
vahvuudekseen. Tämä vaatii lapselta kykyä tunnistaa vahvuuksia, mutta samalla
vahvistaa lapsen omaa identiteettiä ja tukee lasta löytämään omia voimavarojaan ja
vahvuuksiaan. Auta lasta tarvittaessa tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Tehtävän avulla
kehitetään lapsen osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja, sekä kannustetaan lasta omaaloitteisuuteen. Kuumailmapallon vahvuuksia voidaan täydentää aina silloin, kun hän
oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan lisää.

Kuumailmapallo voi olla tehtynä paperille/kartongille, johon liimataan pallon
muotoon suikaleita sitä mukaa kun vahvuuksia tunnistetaan. Toisena
vaihtoehtona on tehdä ryhmän tiloihin roikkumaan esimerkiksi ilmapallon avulla
tehtyjä kuumailmapalloja, johon liimataan sitten suikaleita kiinni. Roikkuvaan
kuumailmapalloon voi tehdä korin esimerkiksi rahkapurkin avulla. Vahvuudet voi kerätä
paperilappuina tänne koriin, jolloin myös vähennetään lasten keskinäistä kilpailua
suikaleiden ja vahvuuksien määrästä. Keskustele tästä lasten kanssa ja kannusta lapsia
keskittymään omien vahvuuksien löytämiseen ilman kilpailua tai painetta toisten
edistymisestä. Rohkaise lapsia keskinäiseen positiivisen palautteen antoon, joka voi olla
apuna vahvuuksien löytämisessä.
Laaja-alaisen osaamisen alueet: osallistuminen ja vaikuttaminen. Kuten aiemmassa
menetelmässä, jossa luotiin symbolit/eläimet, tässäkin lapsi pääsee itse tekemään
kuumailmapalloa ja liittämään siihen omia vahvuuksiaan.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: osallistuminen ja vaikuttaminen. Kuten vahvuus
symbolit/eläimet
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Näiden lyhytaikaisten
projektien tarkoituksena on
keskittyä vahvuuksien
opettelemiseen,
tunnistamiseen ja
vahvistamiseen
suunnitelmallisesti sekä
tavoitteellisesti.

KAVERITAITOKORTIT Näkökulmanottokyky
Kaveritaitokortit on suunniteltu lasten yhdessäolon ja
sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Korttien avulla lapsille
voidaan havainnollistaa ristiriitatilanteita ja niiden
selvittelyä. Niiden avulla voidaan keskustella yhdessäolon
taidoista ja vahvistaa niitä.
Esimerkkejä korttien käyttöön:
Kortti seinälle: Korteista valitaan yksi myönteinen kuva, joka
kiinnitetään seinälle viikon ajaksi. Kuva muistuttaa lapsia tärkeästä
yhdessäolon taidosta, ja lapset saavat viikon aikana harjoitella
kyseistä taitoa kavereidensa kanssa.
Lähde: Suomen Mielenterveysseura ry

Meidän ryhmän säännöt: Laatikaa kaveritaitokortteja apuna käyttäen ryhmälle yhteiset
säännöt. Lapset saavat valita kuvista mieleisensä, jotka voidaan esimerkiksi liimata suurelle
kartongille ja laittaa esille. Kuvien tilanteet voidaan lisäksi määritellä tavoiteltaviksi ja
vältettäviksi tilanteiksi. Esimerkiksi auttamiskuvan reunalla voi olla vihreä hymynaama
korostamassa, että ryhmässä autetaan kaveria. Punainen surunaama voi puolestaan olla
tönimiskuvassa selventämässä, että ryhmässä ei sallita kaverin tönimistä.

Ristiriitatilanteista heränneiden tunteiden käsittelyn tueksi löytyy myös
Tunnetaitokortit Suomen Mielenterveysseuran sivuilta.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Tämä
menetelmä vahvistaa lasten välisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Kaveritaitokortit ovat
hyvä ja monipuolinen tapa tukea lasten kaveritaitojen kehittymistä. Kortit tukevat lasten
taitoa kuunnella ja tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä.
Lähde: Suomen Mielenterveysseura ry
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LUOTTAMUSKÄVELY Ryhmätyötaidot
Ohjaa lapsia muodostamaan parit ja sitokaa toiselta pareista silmät. Neuvo silmät auki
olevia lapsia ohjaamaan pariaan niin, että pari ei törmää mihinkään. Lapsen tulee
huomioida ohjattavan kaverin tarpeet ja huolehtia hänen turvallisuudestaan. Tämä
vahvistaa niin lasten keskinäistä luottamusta, kuin itsensä tuntemista tärkeäksi ja
hyödylliseksi.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsensä
huolehtiminen ja arjen taidot. Menetelmässä lapsille annetaan vastuuta huolehtia toisesta
turvallisessa ympäristössä. Samalla opitaan asettumaan toisen asemaan sekä
vuorovaikutuksen taitoja.
Lähde: Kavelin-Popov (2010)

TARAN TARINA -ANIMAATIO Itsesäätely
Animaation löydät Suomen Mielenterveysseuran sivuilta tai Youtube -videopalvelusta, hakusanoilla ”Taran tarina”.
Animaatio kestää 12.32 minuuttia.

Luo ennen animaatiota tilaan turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri poistamalla sieltä liialliset
ärsykkeet. Ohjaa lapsia keskittymään omaan harjoitukseen ja antamaan myös
vieruskaverille rauha keskittyä.
Lapsi oppii tämän harjoituksen avulla havainnoimaan kehoaan ja kiinnittämään huomiota
omaan hengitykseensä. Animaatiossa on ohjeet harjoitusten tekemiseen, joita lapset
harjoittelevat animaation tahdissa. Siinä Tara seikkailee viidakossa ja tapaa siellä eläimiä,
joilta Tara oppii erilaisia taitoja. Hengittämiseen keskittymisen avulla opitaan vahvistamaan
tarkkaavaisuutta ja olemaan läsnä juuri tässä hetkessä. Nämä taidot auttavat lasta
oppimaan itsensä rauhoittamista, josta on hyötyä itsesäätelyn vahvistamisessa. Omien
tuntemusten ja tunteiden havainnointi ovat rakennuspohjana tunnetaidoille ja ovat
perustana myös kaveritaitojen kehityksessä sekä ryhmässä toimimisessa.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot. Animaation avulla lapset oppivat läsnäolemisen taitoa, joka on yhteydessä oman
vireystilan säätelyyn tarvittavia taitoja.
Lähde: Suomen Mielenterveysseura ry
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ARJEN KEKSINTÖJÄ Luovuus
Lapset voivat tuoda kotoa tai etsiä päiväkodilta jonkun haluamansa esineen.
Tarkoituksena on, että lapsi keksii tälle asialle tai esineelle aivan uuden käyttötarkoituksen,
esimerkiksi haarukka hiuskampana. Nämä uudet keksinnöt esitellään muille vuorotellen.

Arjen soittimet -harjoituksessa lasten esineillä soitellaan luovasti omalla
haluamallaan tavalla, voidaan esimerkiksi säestää samalla jotain ryhmälle tuttua
laulua. Tämän toiminnan voi yhdistää metsäretkeen, jolloin esineet tulevat
luonnosta. Voitte myös kuvata omat musiikkivideot.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen, monilukutaito sekä tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen. Lapsilla on luonnostaan rikas mielikuvitus. Tämä
menetelmä antaa mahdollisuuden hullutteluun ja hauskanpitoon käyttämällä luovuutta.

VOIMAKUVIA Luovuus
Kysy lapsilta, millaisia sankarihahmoja he haluaisivat olla. Ottakaa toisistanne kuvia, jotka
tuovat esiin näiden hahmojen vahvuuksia. Hahmojen kehittelyssä voidaan hyödyntää
lapsille tuttuja hahmoja elokuvista tai muualta mediasta, roolivaatetusta sekä itse
askarreltua rekvisiittaa. Keskustelkaa valmiiden kuvien hahmoista; Mitä vahvuuksia ja
taitoja sankarihahmolla on? Mitä samoja taitoja sinulla on ja mitä hänen taitoaan haluaisit
vahvistaa?

Valmiita kuvia voi käyttää myös sadutukseen, jolloin lapsi voi kertoa hahmostaan
ja hänen vahvuuksistaan pidempää tarinaa.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Tämän menetelmän
avulla lapset pääsevät tutustumaan teknologiaan kuvaamisen kautta, sekä ilmaisuun
hahmojen luonnissa sekä kuvauksissa keksiessään hahmolle ilmeitä ja eleitä.
Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
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UNELMIEN TAULU Toiveikkuus
Keskustelkaa lasten kanssa heidän unelmistaan ja toiveistaan. Ohjaa lapsia kokoamaan
paperille ”Unelmien taulu” hänen omista toiveistaan. Tauluun lapsi voi piirtää, kirjoittaa
sekä liimata kuvia lehdistä tai netistä haluamallaan tavalla. Laittakaa valmiit Unelmien
taulut luokan seinälle muistuttamaan lapsia unelmistaan. Keskustelkaa valmiista tauluista.
Mitä unelmia ja toiveita taulussa on? Mitä niiden saavuttamiseen tarvitaan ja mitä niiden
eteen täytyy tehdä?

Laaja-alaisen osaamisen alueet: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Lapset pääsevät tämän menetelmän kautta
pohtimaan omia valintojaan ja taitojaan arjessaan sekä niiden vaikutuksia omiin unelmiin.
Lapset saavat tämän menetelmän avulla myös ilmaista itseään ja haaveitaan taulussaan.
Lähde: Kavelin-Popov (2010,) Menetelmää muokattu

ITSESÄÄTELYTAULU Itsesäätely
Tulosta tai kopioi kansion loppuun liitetty Itsesäätelytaulu jokaiselle lapselle. Miettikää
yhdessä lasten kanssa, mitä lapsi voi tehdä, kun häntä ärsyttää. Miettikää mitkä ovat
sallittuja keinoja purkaa ärsytystä ja vihaa, mitkä taas sellaisia keinoja, jotka eivät ole
hyväksyttyjä. Huomioikaa tässä lasten yksilöllisyys. Onko joillakin lapsilla jo olemassa keinoja
hallita ärsytystä? Taulut voidaan säilyttää päiväkodilla, tai antaa lapselle mukaan kotiin.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Lasta tuetaan
vaikeiden tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisussa. Yhdessä lapsen kanssa mietitään keinoja
käsitellä suuria tunteita kuten viha ja ärsytys.
Lähde: Positiivinen kasvatus
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KAVERITAITOJEN VIIKKO Ystävällisyys, Ryhmätyötaidot
Viettäkää viikko, tai pidempikin aika, keskittyen kaveri- ja ystävyystaitoihin. Ideoita
ystävällisyyden ja kavereiden kanssa toimimisen harjoitteluun;

Pöytäteatteri – Pöytäteatteriin, sen hahmoihin ja tarinaan voi sisällyttää ryhmässä esiin
tulleita tilanteita, ristiriitoja tai haasteellisia asioita. Pöytäteatterissa voidaan esittää
tilanteita satu-/eläinhahmojen avulla, joissa käydään läpi toisen kanssa toimista, toisen
kunnioittamista ja erilaisia kaveruuteen liittyviä teemoja sekä tilanteita, joissa nämä eivät
toteudu kunnolla.
Teatterin tarinasta ja hahmoista voidaan keskustella lasten kanssa esityksen jälkeen: saako
näin tehdä, miksi/miksi ei, miten olisi tullut toimia, miltä tarinan hahmoista tuntuu…
Esimerkkitilanteita: lelujen & tavaroiden jakamisen vaikeus tai kädestä ottaminen;
töniminen, lyöminen tai muu toisen fyysinen satuttaminen, haukkuminen/nimittely tai muu
toisen sanallinen loukkaaminen; toisen kehuminen, sen harjoittelu sekä kehujen
vastaanottaminen; leikin ulkopuolelle jääminen.

Ystävyyden puu – Ryhmään voidaan tehdä lasten kanssa yhdessä puu, jonka oksilla on
lasten pohdintoja ystävyydestä ja kaveruudesta. Myös loruja ja lauluja voidaan liittää
tähän puuhun, joita voidaan hyödyntää arjessa.
Lauluina esimerkiksi Ystäväni on kuin villasukka, Liinalaulu (leikin yhdistäminen; liinan
vieminen kaverille).
Loruja; ”Älä kulje edelläni, älä kulje jäljessäni, en ehkä johdakaan. Kulje vieressäni ja ole
ystäväni” (Lähde: Albert Camus) (tämä voi olla käytössä myös siirtymätiloissa, esim. ovessa).
”Kuusi (lasten määrä) kuusta vierekkäin, seisoo, katsoo metsään päin. Kuusi kuusta miettii
näin, hyvä olla lähekkäin” (Lähde: Värssyjä)
Pohtikaa ystävyyttä ja kaveruutta lasten kanssa – voitte tehdä näin myös omia loruja!

Ystävyyden aarre – Kerätkää ryhmässä yhteiseen koriin/purkkiin valitsemianne ”aarteita”
(helmiä tms.). Aarteen saa, kun ryhmässä autetaan kaveria, otetaan mukaan leikkiin tai
tehdään muuta positiivista toista kohtaan. Sopikaa yhdessä jokin yhteinen toiminta, minkä
ryhmä voi toteuttaa aarrepurkin täytyttyä, kuten esim. leipominen.

Kaveritaitokortit mukaan!
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Kiva kaveri lautapeli
Saatavilla Viitottu rakkaus -sivustolla.

Lautapelin kautta kaveruuden taitoja tutuksi. Myös yhdessä sääntöjen laatiminen peliin
harjoittaa kavereiden kanssa toimimista. Pelinappuloiksi kelpaavat mitkä vain pienet
esineet ja vain mielikuvitus on rajana.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Ystävyyttä ja kaveruutta
läpikäydään yhdessä lasten kanssa erilaisten keinojen ja toimintojen avulla, jolloin he
pääsevät myös itse pohtimaan ja ajattelemaan ystävyyttä ja toisten kanssa olemista
reilujen pelisääntöjen mukaisesti. Ystävyyden teeman alla lapsia kannustetaan ja tuetaan
olemaan vuorovaikutuksessa sekä toimimaan toisten lasten kanssa, myös sellaisten, joiden
kanssa ei yleensä leiki! Ryhmässä ja toisten kanssa toimimisen harjoittelu tarjoaa lapselle
myös tärkeitä arjen taitoja tulevaisuuteen.

Lähde: viitotturakkaus.fi
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KILPIKONNA Itsesäätely
Menetelmä soveltuu hyvin lapsille, joilla on haasteita esimerkiksi vaikeiden tunteiden
käsittelemisessä. Menetelmä on fyysinen ja käytännöllinen ja sitä voidaan käyttää niin
rauhoittumiseen, kuin vaikeiden tilanteiden purkuun. Menetelmä vaatii toistoa ja
kasvattajan muistutusta, jotta lapset ymmärtävät sen täysin ja ottavat sen omakseen.
Kerro lapselle tarina kilpikonnasta, jolla oli vaikeuksia päiväkodissa. Kilpikonna oli
epäkohtelias ja ilkeä opettajille sekä muille kilpikonnalapsille silloin, kun häntä harmitti.
Opettaja kertoi kilpikonnalle, että kun tämä on hyvin vihainen, hän voi mennä hetkeksi
kuoreensa ja laskea kymmeneen. Ja niin, kun kilpikonna tuli kymmeneen laskettuaan ulos
kuorestaan, hän oli rauhoittunut ja tunsi olonsa paremmaksi.
Tarinaa kertoessa kasvattaja voi yhdessä lasten kanssa miettiä, minkälainen kilpikonnan
asento on, kun se on kuoressaan (esimerkiksi lapsi voi mennä kerälle ja laittaa päänsä
käsiensä alle).
Kun lapset ovat kilpikonna-asennossa, opasta lapsia keskittymään rauhalliseen
hengitykseen. Ohjaa heitä hengittämään hitaasti sisään ja ulos, samalla kun lasket
kymmeneen. Jos menetelmää käytetään vaikean tilanteen purkuun, tässä vaiheessa lapsi
ohjataan miettimään, mitä hän tekee tultuaan ulos kuoresta. Käytännössä tämä
tarkoittaa niitä ratkaisuja, joita tilanteen ratkaisuun tarvitaan. Kasvattaja voi olla tässä
lapsen tukena ja miettiä keinoja yhdessä lapsen kanssa.
Kun lapsi on päättänyt, miten toimii jatkossa, on aika tulla pois kilpikonna-asennosta.
Ohjaa lasta käsittelemään ongelmaa, niin kuin hän on päättänyt.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen sekä itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot. Tarinan avulla lapset voivat pohtia omaa käytöstään erilaisissa haastavissa
tilanteissa. Harjoituksen toistaminen ja tutuksi tuleminen voi auttaa lasta arjen ristiriita- ja
ongelmatilanteiden ratkaisemisessa
(Lähde: Äitiyden ihme)
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Näitä menetelmiä voi
hyödyntää erilaisissa
siirtymätilanteissa sekä
lyhyissä hetkissä, kuten
aamu- tai ruokapiirillä

KIITOLLISUUDEN KORI Kiitollisuus
Ohjaa lapset piiriin tai muuten niin, että he näkevät kaikki
toisensa, minkä jälkeen jokainen osallistuja muodostaa
käsistään kupin tai korin. Näytä lapsille mallia aloittamalla
itse kertomalla yksi asia mistä olet kiitollinen sanoen: ”Minun kiitollisuuden korissani on...”.
Vuoron vaihdon merkiksi omaa koria heilautetaan seuraavan lapsen luo. Kaikki lapset
saavat kertoa omalla vuorollaan mistä ovat kiitollisia. Tämä harjoitus sopii jokapäiväisiin
alku ja lopetus hetkeksi.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen sekä kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu. Tämä menetelmä kehittää lasten ajattelun ja oppimisen
kehittymistä vuorovaikutuksessa muiden lasten kanssa. Menetelmä vahvistaa lasten omaa
identiteettiä ja positiivista kokemusta. Lapselle on tärkeää kuulla muiden vertaisten
positiivisia ajatuksia hänestä. Lisäksi menetelmässä korostuu kuuntelemisen taito ja
erilaisten ihmisten arvostaminen sekä itsensä ilmaisu.
Lähde: Kavelin-Popov (2010)

KIITOLLISUUSPIIRI Kiitollisuus, Ystävällisyys
Asettukaa lasten kanssa rinkiin ja kehukaa vuorotellen vieressä olevaa kaveria. Vuorossa
olevat asettuvat kasvokkain ja aloittavat: Kiitos kun (nimi) olet hyvä kaveri, olet… Sen
jälkeen kehut saanut kiittää ja kääntyy viereisen kanssa kasvokkain ja kiittää häntä ja
kehuu joitain vahvuuksia.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen sekä kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu. Kiitollisuus harjoitteet tukevat lasten keskinäistä vuorovaikutusta
toisen ihmisen huomioimista. Lisäksi harjoite kehittää taitoa kuunnella, tunnistaa ja ottaa
vastaan positiivista palautetta.
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KANNUSTUSPIIRI Innostus, Reiluus
Ohjaa lapsia muodostamaan piiri ja jokainen saa vuorollaan kiertää sen ympäri. Muiden
piirissä olevien tarkoitus on kannustaa ja taputtaa sille, joka on rinkiä kiertämässä. Piiriä
kiertävä voi liikkua haluamallaan tavalla, kuten esimerkiksi hiipien tai takaperin kävellen.
Vuoro siirtyy seuraavalle sen jälkeen, kun edellinen on kiertänyt koko ringin.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: ajattelu ja oppiminen sekä kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu. Merkityksellinen kokemus kehittää lasten ajattelua ja oppimista.
Menetelmässä opetellaan kannustamaan toisia ja luomaan päiväkotiin positiivista ja
kannustavaa ilmapiiriä, joka tulisi harjoituksen kautta helpottamaan positiivisen palautteen
antamista ja vastaanottamista arjessa. Lapsia ohjataan ystävällisyyteen ja tasavertaiseen
kohteluun. Tämä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja identiteetin kehittymistä.
Lähde: Leikkiparkki, muokattu

PÄIVÄN VITSI Huumorintaju
Ota valmiiksi vitsikortteja, jotka laitat pussiin tai rasiaan. Myös valmiita vitsikirjoja ja netissä
olevia vitsejä voidaan hyödyntää. Joka päivä sovittuna aikana sieltä luetaan yksi vitsi.
Vitsikorttien loputtua halukkaat lapset voivat itse kehitellä vitsejä ja kertoa niitä vuorollaan
tuona samana sovittuna hetkenä.

Päivän vitsinä voi olla myös hauska arvoitus, kompakysymys tai sanaleikki. Voitte
keskustella lasten kanssa siitä, millaiset vitsit ovat hauskoja ja millaiset taas voivat
loukata jotain toista ihmistä.
Vitsi-ideat: Mitä eroa on Mustilla ja kirjavilla kanoilla? -Musti on koira
Mummo ja vaari pelasivat jalkapalloa. Vaari hävisi... Etsinnät jatkuvat yhä.
Haluatko kuulla vitsin? -Sika söi sipsin!
Kaksi tomaattia meni tien yli, toinen jäi auton alle, toinen huusi: ”Tulehan
ketsuppi!”
Mikä on keltainen ja veden alla? -No sitruuna sukellusveneessä.
Miksi peruna itki junassa? -Se istui sipulin vieressä.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä
monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Tässä menetelmässä lapset
saavat mahdollisuuden ilmaista itseään huumorin kautta sekä harjoittelevat vitsien
pohtimisen ja ymmärtämisen kautta monilukutaitoa.
Lähde: Huomaa Hyvä! (2017)
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LIITTEET

Itsesäätelytaulu

Lähde: Positiivinen kasvatus (muokattu)
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