
 Kielellistä tietoisuutta harjoittavia leikkejä kotiin eskareille ja ekaluokkalaisille  
 
 
Tietoisuus puheen äänteellisestä rakenteesta pohjustaa luku- ja kirjoitustaitoa 
Kun lapsi pysähtyy leikittelemään sanoilla tai pohtimaan kieltä, hän on heräämässä kielellisesti tietoiseksi. Lapsi 
oivaltaa, että puheen virta koostuu sanoista ja niitä pienemmistä yksiköistä - tavuista ja äänteistä, joita yhdistellään 
ja eritellään. Tätä kykyä kutsutaan fonologiseksi tietoisuudeksi. Nykytietämyksen mukaan fonologinen tietoisuus on 
yksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kivijaloista, ja vastaavasti sen pulmat liittyvät lukivaikeuksiin. Kielellisen 
tietoisuuden tukemisella on todettu olevan suotuisa vaikutus luku- ja kirjoitustaidontaidon omaksumiseen. 
Harjoittelussa on tärkeää säilyttää ilo, into ja leikkimielisyys! Pienikin leikkihetki päivittäin auttaa oppimaan paljon! 
 
Riimittelyleikkejä 

 Riimisanojen keksiminen: puu – luu – suu – kuu – muu – jne. 

 Lauseen täydennys riimillä: Tässä on pieni NALLE, sen nimi on … (KALLE). 

 Keksitään, mitkä sanat ovat riimipareja ja mikä sana ei ”rimmaa”: MATO – PATO – LATO – KATTO. 
 
Pitkän ja lyhyen sanan tunnistaminen  

 Tutkitaan, kumpi sana on pitempi/lyhyempi: TIE - POSTILAATIKKO, PAKETTIAUTO - JUNA jne. 

 Etsitään lyhyitä ja pitkiä sanoja lehdistä, leikataan ne irti ja ryhmitellään pituuden mukaan. 
 
Tavutusleikkejä 
Tärkeää on tavuttaa sana tarkasti siten, että huomioiduksi tulevat kaikki äänteet, esimerkiksi PORK-KA-NA. 

 Sanan tavuttaminen sormilla, käsillä, jaloilla taputtaen, hyppimällä, rytmikapuloilla rytmittäen jne. 

 Sanan tavujen lukumäärän 1) arvaaminen ja 2) tarkistaminen laskemalla. 

 Keksitään sanoja, joissa on yksi / kaksi / kolme tavua jne. 

 Tavudomino: sana alkaa edellisen sanan viimeisellä tavulla MA-TO  TO-MAAT-TI  TI-NA  NA-PA jne. 

 Mietitään, millä tavulla sana alkaa: AA-MU, O-ME-NA, E-TA-NA, KUR-PIT-SA jne. 

 Laiva on lastattu sanoilla, jotka alkavat tietyllä tavulla: KI-  kirahvi, kivi, kilipukki, kitara, kimalainen jne. 
 
Tavujen tai sanojen poistaminen / lisääminen ja piilosanat 

 Selvitetään, mikä sana muodostuu, jos siihen lisää tavun tai siitä poistaa tavun: 
o lisätavu sanan loppuun tai alkuun: TIK-KA + RI  TIKKARI, TUK-KA + PA  PATUKKA  
o tavun poisto sanan alusta tai lopusta: HUP-PA-RI  PARI, REK-KA-RI  REKKA 

 Pohditaan, mikä sana saadaan, jos yhdyssanasta poistaa toisen sanan: KAAPPIKELLO  KAAPPI / KELLO jne. 

 Etsitään, mikä sana on piilossa toisessa sanassa: MUS-TIK-KA (TIKKA) jne. 

 Keksitään, minne kaikkialle yksitavuinen sana voi piiloutua: SUU  suutari, suuri, paisuu, asuu, 
salaisuuden, pasuuna, osuu, hosuu, loksuu jne. 

 Keksitään, minne yksi tavu voi piiloutua: KA  kala, kanava, lakana, vakava, arka, taakka, pusakka  jne. 
 
Sanan alkuäänteen tunnistaminen 

 Mietitään, millä äänteellä sana alkaa: AAMU, OMENA jne. 

 Keksitään sana, joka alkaa tietyllä äänteellä: A, E, O jne. 

 Laiva on lastattu sanoilla, jotka alkavat äänteellä A jne. 

 Keksitään lauseita, joissa sanat alkavat samalla äänteellä: Vanha varis vaakkui vaahterassa vesisateessa. 

 Vaihdetaan sanan alkuäänteen tilalle toinen äänne: TUULI  /t/ tilalle /m/  MUULI jne. 
 
Äänteiden yhdistäminen sanaksi 

 Arvataan, mitä robotti puhuu, kun se luettelee äänteitä (ei kirjaimia!) peräkkäin: O-M-E-N-A jne. 
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