
AAPINEN
Tarinoiden 

Mumun tunnekortit



Vinkkejä Mumun  
tunnekorttien käyttöön 

Valitse tunnetila

Miltä tuntuu, kun…
• kaveri ei ota mukaan leikkiin?
• sairastuu?
• äiti halaa sinua?
• kaveri huutaa sinulle?
• kaveri sanoo sinua kivaksi?
• opettaja kehuu sinua?
• eksyy kaupassa?
• kaatuu pyörällä?
• ihastuu?
• löytää kadonneen korun?
• matkustaa jonnekin lämpimään?
• ei osaa tehdä läksyä?
• oppii uuden taidon?
• on yökylässä ja tulee koti-ikävä? 
• joutuu maistamaan omituista ruokaa? 
• kuulee korista rapinaa, eikä tiedä, mitä siellä on? 
• joku kertoo tosi tylsää juttua? 
• ei malta millään olla paikoillaan? 
• mikään ei innosta? 
• keksii jonkun hauskan jekun ystävälle? 
• avaimet ovat kadonneet? 
• opettaja kertoo, että luokalle tulee uusi oppilas? 
• kuulee vaarallisen kuuloisen äänen? 
• kaveri muuttaa ja pitää jättää jäähyväiset? 
• puraisee vahingossa mätää omenaa? 

Esitä tunne

• Nimetään yhdessä tunnekorttien tunteet. Jaetaan kortit ja  
esitetään tunnekortin tunne. Muut arvaavat, mikä tunne  
on kyseessä.

Tunnistetaan tarinasta

• Monistetaan kortit kaikille oppilaille. Pidetään kortit pöy-
dällä näkyvillä. Kuunnellaan aapisen tarinaa. Aina kun tulee 
korttiin sopiva tunne, oppilas kääntää kortin ympäri. Tarinan 
päätyttyä keskustellaan, mikä käännetyistä korteista liittyi 
mihinkin kohtaan tarinassa.

Muistetaan tunteiden nimityksiä

• muistipeli
• hullunkuriset perheet: iloiset / surulliset / vihaiset tunne-
kortit
• kim-leikki

Viikon tunne

• Tunnekortit ovat esillä luokassa. Laitetaan astia (esim. pilt-
tipurkki) jokaisen tunnekortin alle. Kerätään viikon aikana 
helmiä purkkeihin sen mukaan, mitä tunteita on koettu ja 
tunnistettu luokassa. Lopuksi keskustellaan siitä, mikä tunne 
on tullut monta kertaa viikon aikana.
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