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POHDITAAN LAPSILLE ERI TILANTEISSA HERÄÄVIÄ, ERITYISESTI
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Lapsi voi tehtävän avulla pohtia yhdessä aikuisen kanssa omia
negatiivisia tunteitaan, jotka tulevat esiin tehtävän kaltaisissa
esimerkkitilanteissa. Voit keksiä tilanteita/ongelmia itse lisää
(kustomoida niin sanotusti eri lapsille). Lapsen kanssa voidaan
miettiä hänessä nousevan tunteen voimakkuutta suhteessa
tilanteen/ongelman kokoon.
Onko tämä tilanne minulle sellainen että se aiheuttaa minussa
hätätilan vaikka monelle muulle ongelma olisi mitätön tai pieni?
Miksi reagoin näin?
Miten tunnereaktioni vaikuttaa ympäristööni ja muihin ihmisiin?
Mitä tapahtuisi jos tunnereaktioni olisi jollakin toisella portaiden
askelmista?
Pohdinnoissa voi käyttää apuna myös tunnekortteja, jotka avaavat
enemmän tunneportaiden ongelmia/tunnereaktioita. Korttien
avulla lapsi voi pohtia mikä tunne kuvaa hänen kokemustaan
esimerkkitilanteissa parhaiten.

HÄTÄTILA!
raivo, tuntuu, että räjähdän!
saatan huutaa, lyödä, potkia tai
rikkoa jotakin!
En hallitse itseäni!
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Seuraavalla kolmella sivulla on tunneportaat-taulut, joista voit
tulostaa mieluisimman:
1. portaikko: tunnetilojen selitykset
2. portaikko: tunnetilojen selitykset on jätetty pois (voit
kirjoittaa esim. omasi)
3. portaikko: tunnetilojen takanaosat on väritettyinä
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Esimerkkitilanteita lapsen arjesta jotka voivat harmittaa. Keksi itse lisää!

MIKÄ PORTAIKON ASKELMA KUVAA TUNNETILAANI PARHAITEN SILLOIN KUN...
minulle sanotaan EI
joku kiusaa
joudun odottamaan
minulla on nälkä
joku huijaa
joku koskee
minulla on liikaa tekemistä
kuulen että joku on kertonut valheen
minusta
joku nauraa kun mokaan
minua pelottaa
satutan itseni
olen kipeä
saan kokeesta huonon tuloksen vaikka
harjoittelin ahkerasti
en onnistu jossain vaikka yritän
parhaani
koen että joku kohtelee minua
epäreilusti
myöhästyn koulusta
joku arvostelee minua
viittaan mutten saa vastausvuoroa
joku huomauttaa virheestä jonka tein
vastaan väärin tunnilla
olen väsynyt
aikuinen käskee laittamaan kännykän
pois

minua ei huomata tai huomioida
joku onnistuu jossain asiassa minua
paremmin
en saa valita paria tehtävässä
en pääse mukaan sellaiseen juttuun mihin
todella haluaisin
joku rikkoo jotain mikä on minun
joku väittää keksimääni ideaa omakseen
minut ymmärretään väärin
joku kohtelee minua huonosti
joku törmää minuun
kiva tekeminen pitää lopettaa kesken
ruoka ei ole hyvää mutta minulla on nälkä
vaatteet tuntuvat huonoilta päällä
minulla on kylmä
minulla on kuuma
joku keskeyttää kun puhun
kuulen kovan, yhtäkkisen äänen
satutan itseni (esim. kaadun)
en pääse leikkiin mukaan
häviän pelissä
en saa päättää leikin sääntöjä
Kaveri ei suostu leikkimään sitä leikkiä mitä
minä ehdotan
en saa olla ensimmäinen
joku etuilee jonossa

joku ehtii ottaa jonkin tavaran (lelun)
jonka minä olin juuri ottamassa
joku ei ymmärrä mitä yritän sanoa
jokin asia minkä haluan on toisen
käytössä (lelu, keinu tms.)
en ymmärrä mitä pitää tehdä
(koulutehtävä, peli, leikki)
joku käskee tekemään jotakin mitä
en halua
hukkaan minulle tärkeän tavaran
en osaa päättää mitä tekisin
olen eksynyt
joku sanoo minulle ilkeästi
asiat eivät mene suunnitelmien
mukaan
Suunnitelmat muuttuvat yhtäkkiä
Oman opettajan tilalla on sijainen
joku on epäreilu minua kohtaan
aikuinen käskee lopettaa
pelaamisen
aikuinen käskee nukkumaan
olen unohtanut tehdä läksyt
käsketään mennä ulos vaikka haluan
olla sisällä
en saa haluamaani asiaa kaupasta
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Tulosta, leikkaa ja laminoi tästä tunnereaktio-kortit, joiden avulla eri tilanteisiin liittyviä negatiivisten tunteiden eri asteita voidaan
käydä läpi. Kortit auttavat lapsen tunnereaktion vertaamista suhteessa tilanteeseen jossa reaktio tulee.

MITÄTÖN ONGELMA

PIENI ONGELMA

Kun näin tapahtuu niin...

Kun näin tapahtuu niin...

Minulla on hyvä olla. Oloni on rauhallinen
ja itsevarma. En tarvitse aikuisen apua.

Oloni ei ole kauhean hyvä, mutta ihan ok. En
ole vihainen. Voin pysyä siinä missä olen, sillä
osaan rauhoittua itse ja jatkaa tilanteesta
eteenpäin. En tarvitse aikuisen apua.
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KESKIKOKOINEN ONGELMA

ISO ONGELMA
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Kun näin tapahtuu niin...

Minua harmittaa ja tulen surulliseksi. Saatan
myös vähän itkeä. Minun täytyy kävellä pois
tilanteesta koska se tuntuu niin kurjalta. En
halua puhua kenellekkään. Kerron kuitenkin
aikuiselle mikä minua harmittaa.

Oloni on kurja ja hankala, minua suututtaa tosi
paljon ja saattaa myös itkettää. Saatan tehdä
tai sanoa jotain mikä harmittaa minua
myöhemmin. Tarvitsen aikuisen apua
rauhoittumiseen.
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HÄTÄTILA
Kun näin tapahtuu niin...
Minusta tuntuu, että räjähdän! Saatan
huutaa, lyödä, potkia tai rikkoa jotakin. En
pärjää yksin, tarvitsen aikuisen siirtämään
minut pois tilanteesta. On tärkeää, että
rauhoituttani puhun aikuisen kanssa siitä
miksi minusta tuntui niin pahalta.
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