
Kommunikointikansio lapsille 

Kansion sanastot on luokiteltu yhdeksään eri aihepiiriin. Niiden lisäksi on kansion etukannessa 

säilytettävä irtosivu, johon on koottu kuulumisten vaihtamisessa tarvittavaa sanastoa. 

• Kuulumiset (kuulumisten vaihtoon liittyviä ilmauksia) 

• Ihmiset (perheenjäseniä, kehonosia, ammatteja) 

• Millainen (adjektiiveja, värejä, muotoja) 

• Tehdä (verbejä arkeen ja harrastuksiin liittyen) 

• Koti (rakennuksia ja huonetiloja, tavaroita, työkaluja, soittimia, leluja, pelejä) 

• Ruokia (ruokaaineita ja -lajeja, juureksia, hedelmiä ja marjoja, leivonta-aineita, juomia) 

• Vaatteita (alus-, päällys- ja ulkovaatteita, päähineitä, kenkiä, laukkuja, säätilat) 

• Paikkoja (paikkoja ja julkisia tiloja, kulkuvälineitä, sijaintiin liittyviä ilmauksia) 

• Luonto (puita, materiaaleja, maisemia, lemmikkejä, hyönteisiä, maatilan eläimiä, kotimaisia 

ja ulkomaisia villieläimiä) 

• Aika (ajan ilmaisut, vuorokauden ja vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, juhla- ja 

merkkipäivät sanastoineen, numerot 1-10 ja kellonaikoja) 

Kansion sisältö on toteutettu niin, että kansion aukeaman sivuja voidaan ottaa mukaan käytännön 

tilanteisiin esim. kylpyhuonesanastosivut kylpyhuoneeseen tai keittiö- ja ruokasanastot keittiöön. 

Kansion sivut muokataan ja täydennetään käyttäjän tarvitsemilla ilmaisuilla ja kuvilla. 

Vinkkejä kansion käyttöön 

Valmiin kansion muokkaaminen on milloin vain helppoa ja tapahtuu Papunetin kuvatyökalussa. 

Yksittäisiä kuvia voi lisätä valmiiseen kansioon myös liimaamalla. Aihepiirin sisään kannattaakin 

laittaa tyhjiä sivuja, joihin sanastoa voi kartuttaa piirtämällä tai kiinnittämällä muita 

kuvamateriaaleja. A4-kokoisen kansion laajentaminen sivumäärää lisäämällä on helpompaa kuin 

A5-kansion kohdalla.  

Tehdä-sanasto ja Millainen-sanasto muodostavat omat aihepiirinsä, mutta molempia voi lisätä 

muiden aihepiirien sisälle silloin, kun sanastoja tarvitaan kiinteästi toistensa kanssa. Esimerkiksi 

Ruokia-aihepiiriin voi ruokasanaston jatkoksi liittää Millainen-sanastoa (hyvää, pahaa, kuumaa, 

jäähtynyt, makea, suolainen, vähän, paljon, enemmän, kirpeä). 

Aika-aihepiirin sisällä olevaan viikonpäiväsivuun on jätetty tyhjiä ruutuja kunkin päivän viereen. 

Viikonpäiväsivua voidaan näin ollen käyttää viikkokalenterina ja täydentää piirretyillä Post it- 

liimalapuilla ja muilla merkeillä. Post it –laput kiinnittyvät parhaiten sileään muoviin. Laminoituna 

viikkokalenteri toimii myös seinäkalenterina. 

Kansiosta saa myös tilannekohtaisia kommunikointitauluja kerrontaan, leikkeihin, peleihin jne., kun 

kansiosta poimii ja yhdistää eri aihepiireihin kuuluvia sivuja yhdeksi kokonaisuudeksi sopivalle 

alustalle. Pelitilanteihin mukaan otettavat sanastosivut kannattaa tulostaa paksulle paperille, etteivät 

kuvat näy paperin läpi. 

Kansioon voi laittaa roikkumaan kommunikointipassin sekä pienen raha- tai kännykkäpussin Post it 

-lappuja ja kynää varten. Tarvitset tällöin nauhallisen avaimenperän sekä avainrenkaan. Pujota 

avaimenperänauha kansion selkämykseen, lisää siihen avainrengas, kiristä nauha tiukalle ja tee 



solmu kansion alareunaan. Kiinnitä avainrenkaaseen pussukka, sekä roikkuvaan nauhaan 

kommunikointipassi. 

Lisätietoa kommunikointipassista www.papunet.net/tietoa/kommunikoinnin-apuvalineet 

Kansion lukkona toimii tarranauhasta tehty pidike. Kiinnitä pehmeäpintaiset tarranauhapalat 

kansion etu- ja takakansien keskelle. Leikkaa karkeasta tarranauhasta kapeahko nauha, joka 

yhdistää kannet toisiinsa. 
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