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Neljää perustunnetta (pelästynyt, vihainen, surullinen ja iloinen) käsitellään leikkisästi erilaisissa 
aihepiireissä. Suorittamalla erilaisia tehtäviä lapset pääsevät mukaan keskusteluun ja opettelevat 
ilmaisemaan tunteitaan eri tavoin. Pelin lopussa lapset antavat toisilleen sulkakortin onnistumisen 
merkiksi. Peli on tarkoitettu maksimissaan neljälle pelaajalle, ikäsuositus yli viisi vuotta. 
 
Sisältää: 
1 pelilauta 37 x 37 cm 
1 pieni ihmishahmo 
1 noppa (silmäluvut 1-3) 
4 isoa tunnekorttia 
36 pientä tunnekorttia 
1 iso sulkakortti 
4 pientä sulkakorttia 
   peliohjeet 
 
Pelin valmistelu 

- Kasvokortit katsotaan yhdessä läpi ja nimetään niiden kuvaamat tunteet. 
- Korttien takana olevat tehtävät selitetään kaikille pelaajille ja yhdessä kokeillaan miten ne 

suoritetaan. 
- Jos rummut-kortin kohdalla halutaan käyttää jotain soitinta, otetaan se valmiiksi esiin ja 

katsotaan yhdessä miten sitä soitetaan. 
- Otetaan esiin kyniä ja paperia. Tarkoitus ei ole, että lapset käyttävät paljon aikaa 

piirtämiseen, vaan että he ilmaisevat tunteensa pienen piirrustuksen tai värin avulla. 
- Keskustellaan yhdessä sitä, mitä tarkoittaa kehu (vaikka esimerkin avulla), jotta 

sulkakortin osuessa kohdalle osataan toimia oikein. 
- Ennen pelin alkua sovitaan punaisen sydänruudun tarkoitus: Jos joku pelaajista osuu 

siihen, kaikki tekevät jotain yhdessä. Esimerkiksi annetaan toisille pusu, taputetaan, 
halataan toisia, hurrataan, lauletaan laula, heitetään ”ylävitonen” jne. 

- Lajitellaan kortit niissä olevan ilmekuvan perusteella ja asetetaan ne neljään eri pinoon 
ilmekuva ylöspäin. 

- Sulkakortit asetetaan kuvapuoli ylöspäin pelilauden sulkaruutuun. 
 
Peliohje 

- Pelaajat heittävät noppaa vuorotellen ja liikuttavat hahmoa nopan osoittaman silmäluvun 
verran. 

- Vuorossa oleva pelaaja ottaa ilmettä vastaavan kortin. Pelaaja antaa kortin jollekkin 
toiselle pelaajalle. Kortin vastaanottava pelaaja tekee tunteeseen liittyvät tehtävän kortin 
takana esitetyllä tavalla. 
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Tavat: 
Hahmo  Osoite kehosi tai kasvojesi avulla että olet iloinen, peloissasi, vihainen, surullinen. 
Rummut: Laula tai soita osoittaaksesi, että olet iloinen, peloissasi, vihainen tai surullinen. 
Kynä:  Osoita piirtämättä tai värittämällä mikä tekee iloiseksi, surulliseksi, pelokkaaksi, 
  vihaiseksi tai surulliseksi 
Suu:  Kerro hetkestä jolloin olit todella iloinen, peloissasi, vihainen tai surullinen. 
Koira:  Onko sinulle joskus tapahtunut jotain eläimen kanssa, joka on tehnyt sinut  
  iloiseksi, pelokkaaksi, vihaiseksi tai surulliseksi. 
Sänky:  Milloin sängyssä maatessasi olet iloinen, peloissasi, vihainen, surullinen? 
Talo:  Oletko ikinä ollut kotona iloinen, peloissasi, vihainen tai surullinen? 
TV:  Oletko ikinä nähnyt tv:ssä jotain, mikä on tehnyt iloiseksi, pelokkaaksi, vihaiseksi 
  tai surulliseksi. 
Ruokailu: Onko sinun joskus tarvinnut syödä jotain, jonka seurauksena olet tullut iloiseksi, 
  pelokkaaksi, vihaiseksi tai surulliseksi? 
Sulka:  Pelin lopussa kaikki pelaajat antavat toisilleen sulkakortin kehun kera. 
 
Variaatioita 

• Yksinkertaisempi tapa pelata: pelatkaa kierros ja vain nimetkää tunteet. 
• Pelatkaa kierros ja nimetkää tunteet, jotka liittyvät kouluelämään. 
• Leikatkaa lehdistä kuvia etukäteen. Pelatkaa sitten kierros ja antakaa lasten yhdistää pelin 

tunteita kuviin. 
• Vaihdelkaa tekemistä sydänruuduissa. 
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