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Opetustavoitteet:   

• Kuuntelutaitojen ja –valppauden kehittäminen. 
• Äänien ja kuvien yhdistäminen käyttämällä kuvitettuja pelialustoja. 
• Uusien äänien oppiminen ja yleinen aistien kehittäminen. 
• Yksinkertaisen sanavaraston käyttö. 
• Itseilmaisu, keskustelu- ja mielipiteenantokyky. 
• Sosiaalisten taitojen kehittäminen. 
 

   
Ikä ja soveltuvuus:   

4-vuotiaasta ylöspäin. Yksinpelinä tai 2-12 pelaajan ryhmässä. 
 

 
Pelimateriaali: 

• 1 CD sisältäen 48 erilaista ääntä esitettynä kuudessa eri järjestyksessä. 
• 6 pelialustaa, joista kukin kuvaa jotakin jokapäiväistä asetelmaa: puistoaukio, 

katu, uimaranta, metsä, puutarha, sekä keittiö. 
• 60 muovista pelimerkkiä kuvien päälle osoittimiksi. 
• Opettajan vihkonen. 
 

 
CD:n sisältö: Kappale 1: Äänet ovat esitelty kahdeksan ryhmissä. Jokainen ryhmä vastaa yhtä pe-

lialustaa. 
 
Kappaleet 2-6: Pelin kaikki 48 ääntä soitetaan 5 kertaa eri järjestyksissä, jotta ääniä 
ei olisi liian helppo tunnistaa järjestyksen mukaan. 
 

 
Opetuksellinen lähestyminen: 

Peli toimii opetusapuvälineenä aistien kehittämisessä, pohjautuen lähiympäristömme 
näkö- ja äänihavaintoihin. Se auttaa hiomaan kuuntelukykyä ja tarjoaa lähestymisen 
kielen perusteille. Pelialustojen visuaalinen puoli taas voi kannustavasti edesauttaa 
keskustelua ja kommentointia kuvien tilanteista. 
 

 
Peliohje: Pelin perusperiaate on sama kuin muissakin sarjan lottopeleissä.  Pelaajan tulisi tun-

nistaa CD:n äänet pelialustojen kuvista, ja asettaa punainen pelimerkki oikeaan koh-
taan alustalla. Ennen varsinaisen pelin aloittamista, olisi hyvä tutustuttaa lapset pe-
lialustojen kuviin, sillä ne tarjoavat hyvää oppia itseilmaisuun. 
 
Aloittelijoiden bingo-peli 
Lapset kuulevat kuhunkin pelialustaan liittyvät kahdeksan ääntä. Tällä tavoin on ra-
joitettu että yhteen pelialustaan liittyvät äänimahdollisuudet ovat vain näiden kah-
deksan joukossa. Pelialusta voidaan päättää etukäteen tai valita äänentunnistuksen 
jälkeen oikea alusta. 
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Edistyksellisempi bingo-peli 
Kaikki 48 ääntä soitetaan satunnaisessa järjestyksessä lapsille tunnistettavaksi. Täl-
löin pelin kaikki kuudesta alustasta on käytössä. 

 
 
Lisäohjeita: 

Yksinpeluu: Sopii pienemmille lapsille. Äänet ovat jakautuneet pelialustoittain. 
 
Ryhmässä pelaaminen: Pelin kaikki äänet soitetaan satunnaisjärjestyksessä. Pelialus-
tat voidaan jakaa seuraavasti: kukin 6 lapsen ryhmä saa yhden alustan; alle 6 lapsen 
ryhmä voi saada 2 alustaa; 12 lapsen ryhmässä, 2 lasta saisi aina yhteisen alustan. 
Äänten pelialustojen kuviin yhdistämisen vaikeudesta johtuen on hyvä idea että use-
ampi lapsi on pelaamassa yhdellä pelialustalla. 
 
Jokainen pelialusta kuvaa jonkin olennaisen ympäristön lasten jokapäiväisestä elä-
mästä. Alustojen kuvissa on paljon muitakin mahdollisia äänilähteitä kuin CD:llä 
olevat vaihtoehdot, joten peli aiheuttaa lapselle miettimistä ja haastetta. 
 
Pelillä on useita eri käyttötapoja. Ensi alkuun voit lapsia auttaaksesi merkitä muuta-
mia tiettyyn ääneen mahdollisesti sopivia kohtia lyijykynällä tai tarralapuilla. Pelin 
edetessä voit poistaa merkinnät ja jatkaa peliä täysipainoisena. 

 
 
 
 
 
 
CD:n kappale- ja äänijärjestykset: 
 
 
Kappale 1 
a – Keittiö    b – Metsä    c – Uimaranta 
vispilä     moottorisaha    lokit 
vesihana    kirves     lentokone 
pesukone    virtaus     pallo 
monitoimikone   nuija     perämoottori 
painekattila    jalkapumppu    radio 
kissan kehräys    ukkonen    lapio 
linnunlaulu    tikka     laivan torvi 
kello     saappaiden loiskinta   aallot 
 
d – Puistoaukio   e – Katu    f – Puutarha 
urut     pora     ruohonleikkuri 
kiväärin laukaus   kuorma-auto    vesisprinkleri 
juokseva vesi    puskutraktori    harava 
pulut     kadun lakaisija   aidan leikkuu 
itkevä lapsi    moottoripyörä    saha 
tornikello    viulu     kanat 
rumpu     pyörän kello    traktori 
naruhyppely    koira     ampiaiset 
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Kappale 2    Kappale 3    Kappale 4 
lentokone    aidan leikkuu    pesukone 
kanat     jalkapumppu    puskutraktori 
vesihana    radio     ampiaiset 
puskutraktori    rumpu     kirves 
naruhyppely    kissan kehräys    painekattila 
ukkonen    pulut     urut 
nuija     moottoripyörä    pyörän kello 
aidan leikkuu    lapio     laivan torvi 
viulu     vesihana    rumpu 
vispilä     tornikello    kanat 
tikka     ampiaiset    virtaus 
juokseva vesi    ukkonen    monitoimikone 
lokit     pora     lentokone 
pora     virtaus     saappaiden loiskinta 
monitoimikone   vispilä     lokit 
itkevä lapsi    vesisprinkleri    tornikello 
pesukone    pomppiva pallo   koira 
harava     pyörän kello    juokseva vesi 
tornikello    kiväärin laukaus   kissan kehräys 
aallot     kadun lakaisija   saha 
kadun lakaisija   traktori     perämoottori 
kirves     kirves     itkevä lapsi 
ampiaiset    lokit     kadun lakaisija 
saappaiden loiskinta   monitoimikone   traktori 
traktori     urut     jalkapumppu 
laivan torvi    saappaiden loiskinta   aallot 
rumpu     painekattila    kuorma-auto 
urut     puskutraktori    kiväärin laukaus 
kello     tikka     harava 
pyörän kello    perämoottori    moottorisaha 
vesisprinkleri    juokseva vesi    pomppiva pallo 
radio     lentokone    vispilä 
moottorisaha    koira     ruohonleikkuri 
lapio     ruohonleikkuri    linnunlaulu 
linnunlaulu    harava     ukkonen 
kuorma-auto    naruhyppely    aidan leikkuu 
kiväärin laukaus   linnunlaulu    tikka 
kissan kehräys    laivan torvi    lapio 
pomppiva pallo   kanat     viulu 
virtaus     moottorisaha    kello 
saha     aallot     naruhyppely 
koira     pesukone    pulut 
moottoripyörä    kuorma-auto    radio 
ruohonleikkuri    nuija     pora 
jalkapumppu    itkevä lapsi    vesisprinkleri 
pulut     kello     nuija 
perämoottori    viulu     moottoripyörä 
painekattila    saha     vesihana 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
Kappale 5    Kappale 6 
pora     moottorisaha 
virtaus     juokseva vesi 
aallot     lokit 
urut     kadunlakaisija 
aidan leikkuu    tikka 
painekattila    ruohonleikkuu 
kello     linnunlaulu 
itkevä lapsi    koira 
kirves     pesukone 
monitoimikone   itkevä lapsi 
harava     radio 
viulu     kiväärin laukaus 
pomppiva pallo   pyörän kello 
traktori     kanat 
vesihana    laivan torvi 
pyörän kello    vesihana 
juokseva vesi    nuija 
laivan torvi    viulu 
kadunlakaisija    saha 
lokit     naruhyppely 
saappaiden loiskinta   aallot 
tornikello    painekattila 
moottorisaha    ukkonen 
kissan kehräys    pulut 
ampiaiset    aidan leikkuu 
puskutraktori    kuorma-auto 
vesisprinkleri    vispilä 
tikka     pomppiva pallo 
kiväärin laukaus   vesisprinkleri 
vispilä     kirves 
rumpu     virtaus 
perämoottori    urut 
kanat     lentokone 
jalkapumppu    ampiaiset 
koira     puskutraktori 
lapio     kello 
pesukone    saappaiden loiskinta 
ruohonleikkuri    traktori 
radio     pora 
pulut     rumpu 
kuorma-auto    jalkapumppu 
saha     lapio 
nuija     tornikello 
linnunlaulu    perämoottori 
lentokone    moottoripyörä 
ukkonen    monitoimikone 
naruhyppely    harava 
moottoripyörä    kissan kehräys 


