
Tunnekorttityöskentely 

 

 

Yksi tärkeä osa ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen oppimista on tunnetaitojen harjoittelu. 

Kyky sanoittaa omia tunteita sujuvoittaa aivan tavallista arkea kotona ja päiväkodissa. 

 

Tunteita on helppo aloittaa tarkastelemaan Mieli ry:n varhaiskasvatukseen suunnattujen 

tunnekorttien avulla. Eri tunteet ovat selkeästi nähtävissä sympaattisten, piirrettyjen 

lapsihahmojen kasvoissa ja kehonasennoissa. Kuvallinen tuki on tärkeää erityisesti 

pienimpien lasten kanssa tai ryhmässä, jossa tuetaan erityisesti kielellistä kehitystä. 

Lataa tai tulosta kortit itsellesi tästä! 

 

Tietoa tunteista 

 

Ohjaajan on hyvä ymmärtää, että tunteet eivät itsessään ole pahoja tai hyviä. Jos tunteet 

luokitellaan negatiivisiksi ja positiivisiksi, kielteisiksi koetut tunteet saatetaan rajata pois 

kokemusmaailmasta sen sijaan, että ne kohdataan ja käsitellään. Tunne voi olla 

epämiellyttävä tai miellyttävä, mutta jokainen tunne kertoo tärkeää tietoa sen kokijasta. 

Tunteen havaitsemisen ja sanoittamisen jälkeen voidaan etsiä ja harjoitella rakentavaa 

toimintatapaa tilanteen ratkaisemiseksi ja eri tarpeiden huomioimiseksi. 

 

Tunnetuokion ohjaaminen 

 

Valitse esimerkiksi 5-8 tunnekorttia lasten iästä riippuen. Kannattaa ottaa mukaan pari niin 

sanottua perustunnetta kuten vihainen, iloinen, surullinen tai peloissaan sekä lapsen 

elämään usein liittyviä tunteita kuten innostunut, ujo, riehakas, kiukkuinen tai onnellinen. 

 

Katsotaan kerrallaan yhtä korttia ja arvuutellaan lasten kanssa, millainen tunne kuvassa 

olevalla lapsella on. Ohjaaja voi eläytyä kehollaan ja ilmeillään tunteeseen ja puhua 

ajatusääntä siitä, millaisessa tilanteessa kuvan tunne voisi syntyä. 

Peloissaan -> ”Ääk, apua! Onko tuolla hirviö?” tai ”Voi ei, täällä on kamalan  

pimeää!” 

Onnellinen -> ”Onpa ihanaa, kun minun paras kaverini on tänään päiväkodissa  

ja saamme leikkiä yhdessä!” 

  

https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/tunnekortit-varhaiskasvatukseen


Jokainen korteissa oleva tunne nimetään yhdessä. Tunnekorttityöskentelyä voidaan jatkaa 

tämän jälkeen esimerkiksi seuraavin tavoin: 

1. Jokainen osallistuja saa vuorollaan osoittaa sellaista korttia, millainen tunne hänellä on 

tänään ollut. 

2. Osoitetaan sopivaa tunnekorttia ja näytetään tunne ilmeellä. 

3. Osoitetaan sopivaa tunnekorttia ja näytetään tunne koko kehon patsaalla. 

 

Ohjaajan on tärkeä peilata lapsen varovaistakin ilmaisua omilla ilmeillään ja äänellään. 

Kunkin lapsen tunnetta voi peilata myös koko ryhmällä eli toiset lapset voivat tehdä 

samanlaisen patsaan, minkä vuorossa oleva lapsi näyttää. 

 

Halutessaan saa myös kertoa lyhyesti, mikä kyseisen tunteen on synnyttänyt. 

Esimerkiksi 

”Olen ollut tänään iloinen, koska lempipaitani oli puhtaana ja sain pukea sen päälleni.” 

”Olen ollut vihainen, koska piti herätä aikaisin ja minua väsytti.” 

 

Usein ryhmässä on monia erilaisia tunteita ja voidaan todeta, että on hyvä tietää, mitä 

kaverille kuuluu, jotta on helpompi leikkiä ja toimia yhdessä. Tunteita on myös voinut olla 

saman aamun tai päivän aikana jo useita erilaisia. 

 

Tunteet vuorovaikutuksessa 

 

• Tunnekortteja voidaan käyttää esimerkiksi havainnollistamaan henkilöhahmojen 

tunteita ja selittämään heidän toimintaansa samalla kun luetaan tai kerrotaan satua. 

• Korttien avulla tehty kuulumiskierros vaikkapa viikon aluksi tai lopuksi on mukava 

tapa, joka puhdistaa ilmaa ja lähentää ryhmän lapsia ja aikuisia toisiinsa. 

• Ristiriitatilanteissa tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen auttaa rauhoittamaan 

tilannetta ja johtaa sen syiden äärelle. 

• Tavanomaisimpien konfliktien ratkaisemista voidaan harjoitella draaman kautta 

myös Mieli ry:n kaveritaitokorttien avulla, joissa seikkailevat samat lapsihahmot 

kuin tunnekorteissa. 

 

Tunteisiin eläytyminen, eleiden ja ilmeiden kokeileminen ja tunteiden sanoittaminen 

luovat vahvan ja kokonaisvaltaisen pohjan kielelliselle kehitykselle. Pienetkin lapset 

oppivat nopeasti kommunikoimaan oloaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös 

tosielämässä, kun sitä on saanut harjoitella rauhassa leikin kautta. 

https://mieli.fi/fi/julisteet-ja-kortit/kaveritaitokortit

