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Huono päivä – hyvä päivä 

 

 

Tavoite : Ongelmanratkaisu, tunteiden ilmaiseminen  

Ryhmäkoko : 10 - 15 pelaajaa 

Kesto : 40 minuuttia  

Vaativuus                 -  

Tarvitset 

 Roolikortit kopioituina ja irti leikattuina 

 Liikennekuvia ja –ääniä, joista osallistujat voivat valita itselleen sopivan 

 

 

 

Ohjeet 

Tässä tehtävässä ratkaistaan ongelmatilanteita puhumalla kolmen hengen ryhmissä. Jokaisella  

on keskustelussa oma rooli. Yksi puhujista on huonolla tuulella ja yksi on hyvällä tuulella. 

1. Jotta keskustelu onnistuu, kannattaa ensin jutella siitä, 

 mistä tietää, että toinen puhuja on huonolla tuulella? Mitä hän voi sanoa? Miten? 

 mistä tietää, että toinen puhuja on hyvällä tuulella? Mitä hän voi sanoa? Miten? 

 mitä voi sanoa, jos toinen sanoo jotain yllättävää? 

 mitä voi sanoa, jos haluaa rauhoitella jotakuta?  

2. Kortit jaetaan osallistujille. Osallistujat voivat kävellä ympäriinsä, lukea toistensa kortteja ja 

etsiä sellaisen osallistujan, jonka kortti sopii yhteiseen tarinaan.  

3. Osallistujat valmistautuvat esittämään pienen keskustelun, jossa ongelmatilanne 

ratkaistaan. Jos mahdollista, osallistujat voivat valita omaan keskusteluunsa sopivan 

taustakuvan ja –äänen.  

 

 

 

 



 LIIKKUMINEN KESKUSTELLAAN SANOJA  

 

 

Olet bussikuljettaja. Ajat 
pitkällä reitillä, joka ei ole 
sinulle tuttu. Tänään on 

paljon liikennettä, ja 
sinun aikataulusi on 

tiukka. Sinulla on myös 
huono kuulo. 

 
 

Olet 65-vuotias. Et 
matkusta usein bussilla, 

mutta tänään haluat 
mennä tapaamaan 
ystävääsi, joka on 

joutunut sairaalaan. 
Sinulla ei ole lippua etkä 

tiedä, mikä on oikea bussi 
ja missä pitää jäädä pois. 

Matkustat bussissa 
vapaapäivänä. Sinulla ei 
siis ole kiire. Ehkä voit 

auttaa matkustajaa, jolle 
tulee pieni ongelma? 

On aikainen aamu, ja 
olet pyöräilemässä 
töihin. Kotona oli 

aamulla riitaa. Lähdit niin 
nopeasti, että et ehtinyt 
juoda kahvia. Haluaisit 

päästä nopeasti 
työpaikalle, koska kohta 

voi tulla sade. 
 

On aamu, ja ajat pyörällä 
harjoittelupaikkaan. 

Onneksi sinulla on paljon 
aikaa, koska kesken 

matkan pyörästä puhkeaa 
kumi. Ympärillä on vain 

metsää. Sinulla on paketti 
korjausta varten, mutta et 

osaa käyttää sitä. 

On aamu, ja olet 
vapaapäivänä 

pyörälenkillä. Linnut 
laulavat ja ilma tuoksuu 
hyvältä. Tykkäät ajaa 
pyörällä, ja sinulla on 

siitä paljon kokemusta. 
Ehkä voit auttaa 

pyöräilijää, jolla on 
ongelma? 

 
 
 

Matkustat lähijunalla 
kotiin. Juna on ihan 

täynnä. Kello on 16.15, 
ja sinun pitää hakea 
lapset päiväkodista. 

Puhelimestasi on akku 
lopussa. 

 
 
 
 

Olet 85-vuotias. Matkustat 
junassa, mutta et oikein 

muista, mihin olet 
menossa. Sinulla ei ole 

matkalaukkua, joten 
kysymyksessä ei ole pitkä 
matka. Et ole ihan varma, 
mikä on oma pysäkkisi. 
Sinun on vaikea kävellä 

pitkiä matkoja. 

Matkustat lähijunassa 
vapaapäivänä. Sinulla ei 
siis ole kiire. Ehkä voit 

auttaa matkustajaa, jolla 
on ongelmia? 

 
 


