
Iloa ja vaihtelua arkeen! 
 

  Rattaat liikkeelle-lattiapeli 
 

  Suosittu peli, joka aktivoi mieltä sekä kehoa! 

  Pelissä: 

  MUISTELLAAN laulun sanoja ja LAULETAAN  

  JUMPATAAN tuolilla istuen 

  MIETITÄÄN vastauksia kysymyksiin ja 

  PEUKUTETAAN oman mielipiteen puolesta 

 

Peliä voidaan pelata niin sisällä kuin ulkonakin.     

(Pelimaton koko 90cm x 90cm) 

 

Mukana kattava valmis materiaali eri osa-alueisiin! 

 

 
 

       

    

  95e 

 

 

SUOMIPELI 

Suomipelissä käydään läpi kysymyksiä liittyen Suomen 

KULTTUURIIN JA HISTORIAAN 

LUONTOON 

KIELEEN JA SANOIHIN (vanhoja sanontoja, arvoituksia, 

lauseiden jatkamisia) 

PAIKKAKUNTIIN (jutustellaan muistoja ja mietteitä  eri 

paikkakunnista) 

Säilytys pahviputkessa 

90e 



 

LUONTOBINGO 

Kuvat suomalaisesta luonnosta 

Voidaan pelata ilman sanoja hahmottamisen avulla 

Sisältää puisen ison pelilaudan ja 4 kpl pikku pelilautaa 

sekä 36 pelinappulaa pellavapussissa 

87e 

                                                      

    

Muistelutuokio-peli 

 Pelissä muistellaan elämänkaaren eri  

 vaiheita; lapsuutta, nuoruutta, aikuisikää ja vanhuutta. 

 Jutellaan lapsuusajan herkuista, rippikoulumuistoista ja    

muistellaan perheen ensimmäistä autoa… 

Pelissä on 120 korttia pellavapussissa (30/ ikäkausi). 

Pelilauta kestävää suomalaista koivuvaneria                 

85e 

 

                                   

 

                                 

  Lauletaan yhdessä cd ja lauluvihko 
  

Avuksi yhteisiin lauluhetkiin. 

CD sisältää 16 kansanlaulua ja iskelmää.  

Selkeä pianosäestys (Masi Luoma) ja naislaulu (Ive 

Riihimäki) 

Lauluvihkossa sanat isolla ja selkeällä fontilla. 

  

                                                              Yhteishinta 35e 
 

 



 

  Paimenpoika- runolevy 

 
Runolevy sisältää 20 suomalaista vanhaa ja tuttua 

kesärunoa mm. Nocturne, Ruiskukkaehtoo ja Paimenpoika. 

Runojen välissä runoihin sopivaa kesän äänimaisemaa. 

Kesän ääniä ja tunnelmaa heillekin, jotka eivät enää itse 

pääse niistä luontoon nauttimaan!    

                                                                         25e 
 

 

Wanhan ajan virikekirjaset  
 

Hauskaa ajanvietettä entisajan malliin! 

Kolme pientä kirjasta pellavapussissa 

➢ vertauksia 

➢ sananlaskuja ja 

➢ arvoituksia 

 

Jokaisessa kirjassa on 80 mietelmää tai kysymystä.               

                                                                                 45e 
 

 

 

 

Mutteripenkki 
 

Tukevasti pöydällä seisova  mutteripenkki jossa 

puumuttereita ja kiekkoja kierrettäväksi 

paikoilleen 

- 2 isoa mutteria n. 7 cm 

- 2 kiekkoa 

- 2 pienempää mutteria n 5 cm 

 

Turvallista ja mielekästä tekemistä käsille!! 

    

     98e 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikkaampi, rakkaampi arki-  

hoitajan kirja elämänmakuiseen ja toiminnalliseen arkeen 

 

➢ Rohkaisua ja vinkkejä värikkäämmän arjen puolesta (204 sivua) 

➢ Kohtaamista ja toiminnallisuutta arjen tilanteissa 

➢ Valmiita vinkkejä ja ideoita virkistyshetkille, sisältäen 

- muistelun 

- liikunnan 

- musiikin 

- kädentaidot 

- kongnitiiviset taidot  

- hengelliset asiat   48e 

 

 

 

 

    Ukinkontti 
Marjukka Kotkajuuri  

    0403584202 

       Katso myös muut Ukinkontin tuotteet: 

 www.ukinkontti.fi 

http://www.ukinkontti.fi/

