
Yhdistä kissan ilme ja viesti -tehtävä   
 

Ohjeet: Leikkaa kuvat ja sanat erilleen, sekoita ne ja asettele lasten nähtäväksi. Lasten tehtävä on yhdistää 
kissan ilmettä tai kehonkieltä kuvaava kuva oikeaan tunnetilaan. Voit tulostaa oikeat vastaukset ja jättää ne 
nurinpäin käännettynä lähelle tehtäväpistettä, jos opettajalla/ohjaajalla ei ole mahdollisuutta käydä 
tarkistamassa lasten vastauksia. Kun kuvat ja sanat on yhdistetty oikein, lapset vastaavat 
pohdintakysymyksiin (mikäli aikaa vielä riittää). Vastaukset pohdintakysymyksiin löytyvät tietolaatikosta, 
jonka voi myös tulostaa ja asettaa lähelle tehtäväpistettä. 

 

Kivulias Kivuton 

Vihainen Iloinen 

Pelokas Rento 

Rauhallinen Kiihtynyt 

Utelias Säikähtänyt 
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Oikeat vastaukset: 

Kuva 1 – Kivulias 

Kuva 2 – Kivuton 

Kuva 3 – Vihainen  

Kuva 4 – Iloinen 

Kuva 5 – Pelokas 

Kuva 6 – Rento 

Kuva 7 – Rauhallinen 

Kuva 8 – Kiihtynyt 

Kuva 9 – Utelias 

Kuva 10 – Säikähtänyt 
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Pohdintakysymyksiä: 

• Onko kissan tunteita mielestäsi helppo tunnistaa? Miksi/miksi ei? 
• Millainen ilme rennolla kissalla on? 
• Mitä tekisit, jos huomaisit kissan olevan peloissaan tai säikähtänyt?  
• Jos kissalla on kipuja, mitä pitää tehdä?  

 

 

 

 

Vastauksia pohdintakysymyksiin: 
 

 

 

 

Kissa viestii ilmeillä, eleillä ja äänillä  

Kissan viestit voivat aluksi tuntua vaikeilta ymmärtää, mutta niitä oppii kyllä ajan 
kanssa lukemaan. Kissalla on monta tapaa viestiä – aivan kuin ihmiselläkin. Kissa 
kommunikoi äänillä, eleillä ja hajuilla.  

Rentoutuneen kissan silmät ovat puoliummessa: silmien siristely on kissan hymy. 
Kun kissa katsoo sinua ja laittaa samalla silmät melkein kiinni, se tarkoittaa ”ollaan 
kavereita”. Rentoutuneen kissan korvat ovat pystyssä, häntä roikkuu matalana ja 
vartalo on rento. 

Pelästynyttä kissaa ei kannata lähestyä. Sitä voi yrittää rauhoitella esimerkiksi 
puhumalla sille rauhallisella äänellä. Pelästyneen kissan tunnistaa siitä, että sen 
silmät ja pupillit ovat laajentuneet ja korvat ovat luimussa. 

Kipeä kissa täytyy viedä eläinlääkäriin. Jos kissa on kipeä, se usein piiloutuu tai 
muuttuu vihaiseksi. Piiloutumalla kissa peittää kipunsa ja olemalla vihainen se 
puolustaa itseään.  


