Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja
liimaa kortit sitten kartongille tai pahville.
Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista
kestävämmät. Jos tulostimesi ottaa vastaan
paksumpaa paperia tai kartonkia voit tulostaa
pelin suoraan sille. Tee pelille pussi
värikkäästä kankaasta tai käytä pientä
pahvirasiaa, jonka voit itse koristella. Leikkaa
myös alla oleva peliohje talteen ja säilytä
yhdessä pelin kanssa.

Valppaat vanhemmat – keskustelukortit
Peliin kuukuu 45 korttia. Pelin tarkoituksena
on herättää keskustelua
lastenkasvatuksesta perheessä. Ryhmässä
voi olla yksi tai useampia pareja. Pelaajat
nostavat vuorollaan kortin ja kommentoivat,
onko meillä näin ja miten tähän voitaisiin
pyrkiä. Jokainen ottaa sivuun ne kortit,
joihin aikoo panostaa ja yhdessä mietitään
toimenpiteitä asian hoitamiseksi. Hyvän
huumorin käyttö ei ole kiellettyä pelin
aikana, vaan enemmänkin suotavaa!
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Valppaat vanhemmat

Valppaat vanhemmat

Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin korttien
kanssa.

Annan lapseni
auttaa minua
kotitöissä, jotta hän
oppii ottamaan
vastuuta.

Perheeni keskipiste
on puolisoiden välinen
suhde, sillä se
heijastuu myös
lapsiini.

Esittelen lapseni
muille ihmisille ja
annan hänen itsensä
puhua, enkä vastaa
hänen puolestaan.

Käytän aikaani
lapseni kanssa
yhdessäoloon ja
juttelemiseen.

Suojelen lastani TV:n
ja videoiden
väkivallan ja seksin
turmiolliselta
vaikutukselta.

Lapseni ei ole
perheessä huomion
keskipiste, vaan hän
oppii ottamaan
huomioon toisetkin.

Lapseni saa tuntea,
että hän on tärkeä
minulle.

En alista lastani, enkä
vertaa häntä toisiin
lapsiin.

Annan lapselleni
valinnanvapautta ja
kunnioitan hänen
valintaansa.

Pidän päivittäin lastani
sylissä ja annan
halauksen tai
taputuksen isommalle.

Asetan ja pidän
turvalliset rajat
lapselle ja nuorelle.
Otan aikuisen
vastuun perheessäni.

En jätä pientä lastani
yksin kotiin, vaikka
uskoisinkin hänen
pärjäävän.
Yksinäisyys pelottaa!

En lahjo lastani
tavaroilla tai rahalla,
yhteinen aika on paljon
arvokkaampaa.

En ylisuojele lastani.
Annan hänelle
oikeuden tehdä omat
pienet virheensä ja
oppia niistä.

En jatkuvasti
arvostele ja moiti
lastani, vaan pyrin
kannustamaan häntä
eteenpäin.

Perheellämme on
yhteinen harrastus,
johon kaikki
osallistuvat.

Perheessämme on
säännöllinen
päiväjärjestys, joka
luo turvallisuutta
lapseen.

Emme riitele emmekä
hauku toisiamme
lapsen kuullen. Jos
niin käy, sovimme
myös hänen kuullen.

Autan lastani
kokemaan onnistumisen
mielihyvää, antamalla
hänelle sopivia
tehtäviä.

Annan lapseni
ymmärtää, että
rakastan häntä ja
nautin yhdessäolosta
hänen kanssaan.

Hyväksyn lapseni
ystävät ja osoitan
kiinnostusta myös
heitä kohtaan.

Olen rehellinen ja aito
aikuinen lapselleni. En
esitä roolia, sillä hän
vaistoaa ja ahdistuu
salailusta.

Kohtelen lastani, kuin
arvokasta henkilöä,
sillä hän on
ainutlaatuinen ja
tärkeä minulle.

Annan lapseni kasvaa
ja kehittyä omalla
ainut-laatuisella
tavallaan ja omalla
ajallaan.

Minulla on aikaa
kuunnella, mitä
lapsellani on asiaa ja
olen kiinnostunut
hänen sanoistaan.

Annan tilaa lapseni
ajatuksille ja mielipiteille
ja arvostan niitä, vaikka
ne poikkeaisivat omistani.

Osoitan avoimesti
tunteitani puolisoani
ja lapsiani kohtaan,
näin pyrin lisäämään
yhteenkuuluvuutta.

Vanhempien kiitos on
tärkein lapselle,
siksi kehun hänen
töitään myös
vieraiden kuullen.

Kehun lastani siitä,
minkä hän tekee
omasta aloitteestaan.
Kiitos lisää
motivaatiota tehdä
hyvää.

Kiitän lastani
vilpittömin mielin enkä
imartele tyhjästä,
silloin hän oppii
arvostamaan elämää.

Kiitän lastani hyvistä
teoista, en kehu häntä
siitä mitä hän on
henkilönä.

Rakkaus ei ole
ehdollista, rakastan
puolisoani ja lastani
silloinkin, kun en ole
heihin tyytyväinen.

Rakkauteen kuuluu
luottamus. Luotan
puolisooni ja lapseeni,
enkä anna epäluulojen
sotkea elämäämme.

Rakkaudesta puhuminen
ei riitä, osoitan
rakkauteni antamalla
aikaani puolisolleni ja
lapselleni.

Rakkaus kasvattaa
motivaatiota, siksi
kannustan lastani
hyviin tekoihin ja
toisten
huomioimiseen.

Kerron rakkaudestani
lapselleni ja näin
hänkin oppii
rakastamaan.

Pyrin neuvomaan ja
opastamaan lastani
etukäteen oikeaan
käytökseen, jotta
virheet vähenisivät.

Kuuntelen lapsen
selitykset ennen kuin
rankaisen häntä
väärästä teosta ja
olen kohtuullinen.

Asetan lapselleni
selvät ja
yksiselitteiset rajat,
jotta hän tietää mikä
on oikein ja mikä
väärin.

Pysymme määrätietoisesti yhteisissä
sopimuksissa. Emme
kumoa toistemme sanoja
lapsen edessä.

Rukoilen puolisoni ja
lasteni puolesta ja
pyydän Jumalalta
rakkautta ja viisautta
heitä kohtaan.

Neuvon ja ohjaan
lastani Jumalan tielle,
jotta hän turvaisi ja
luottaisi Jumalan
apuun elämässään.

Pyrin kasvattamaan
lastani myönteisessä
ilmapiirissä, enemmän
kannustaen kuin
kieltäen.

En kurita lasta
vihassa, vaan annan
itseni rauhoittua ja
kerron rangaistuksen
tarpeellisuudesta.

En naura, ivaa tai
pilkkaa lastani hänen
virheistään tai
ulkonäöstään.

