
videotarina
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Miksi?

Harjoittelu onnistuu parhaiten, kun
lapsella on sopivasti energiaa .

Rauhallinen ja selkeä tila auttaa lasta
keskittymään.

Keskity onnistumisiin! Kannusta lasta.

 Anna lapsen osallistua ja vaikuttaa.
Kannusta sopivan kokoiseen haasteeseen.

Auta lasta oppimaan silloin, kun hän on
siihen valmis. Aina ei ole hyvä hetki
käsitellä haastavia tilanteita.

Vireystila

Ympäristö

Muistathan...

Positiivisuus

Motivaatio

Sopiva hetki

Sosiaaliset taidot 
ovat tärkeitä 

mm. koulussa, 
harrastuksissa ja
kaverisuhteissa.

MiKÄ?
tukee toimimista toisten
ihmisten kanssa
erilaisissa tilanteissa

menetelmä taitojen
harjoitteluun ja edistämiseen

kuvaa sosiaalista toimintaa

antaa mallia toivotusta
käyttäytymisestä

auttaa ymmärtämään
toisten näkökulmaa

voidaan käyttää lapsen
arkiympäristössä kotona,
koulussa ym.

lapsen arki sujuu
mukavammin



Voit käyttää apuna
kysymyksiä: missä, milloin,
kuka, mitä, kuinka ja miksi?
Keksittekö erilaisia tapoja
toimia? Voitte tehdä monta
videota.

Tekijät ja lähteet:  
Ohje perustuu toimintaterapian opinnäytetyöhön (Hirvonen & Sipilä 2022):
”On kiva olla toisten kanssa! Ohje videomuotoisen sosiaalisen tarinan tekoon” 
(osoitteessa theseus.fi)         Kuvien lähde: Canva, Powerpoint

Videon kuvaaminen4.

Onko videossa kertoja?
Kuka sanoittaa tilanteita
videolla?

Sanoittaa voi esim.
mitä tapahtuu ja miksi
miten tulisi toimia
miltä henkilöistä tuntuu

Haluaako lapsi itse puhua?
Puhuuko kuvaaja?

Puhukaa videolla selkeästi
Tehkää toivottu
käyttäytyminen näkyväksi
esim. kehuin, peukuin ja
aplodein
Videon ei tarvitse olla
täydellinen

Työnjaosta päättäminen

Apuja videoTARINAn tekoon
L I S Ä T I E T O A  A I K U I S I L L E

Mitä lapsi itse haluaa oppia?
Ohjaa kuitenkin valitsemaan
tilanne, jossa lapsi tarvitsee
harjoitusta.

Tilanteen valinta

Videon suunnittelu

Videon katsominen
Video toimii mallina lapselle
Kannusta lasta katsomaan
videota, kun on rauhallinen
ja sopiva hetki
Ottakaa videon katsominen
osaksi arkea

katso koko 
ohje lapsen 

kanssa täältä

1.

2.

3.

5.

Hauskoja
videointihetkiä!

https://youtu.be/ADIALoWj6kA

https://youtu.be/ADIALoWj6kA

