
 
 
 

                   

 

Sinisen koiran tarina 

Sinisen koiran tarina sopii hyvin pohjustukseksi ennakkoluulojen ja myös kiusaamisen käsittelyyn 

lasten kanssa.  

Lue sinisen koiran tarinaa rauhalliseen tahtiin seuraavalta sivulta ja näytä samalla kertomuksen 

liittyviä kuvia. Kuvat löytyvät Prezi-esityksenä täältä: https://prezi.com/oevchmxpz44m/sinisen-

koirantarina/ 

 

Kertomuksen jälkeen voitte vielä keskustella esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: 

 Mitä tarinassa tapahtui? 

 Mitä hahmoja siinä oli? 

 Mikä ongelma sinisellä koiralla oli? 

 Miksi sinistä koiraa kiusattiin? 

 Miltä sinisestä koirasta tuntui? 

 Kohteliko eläinkaupan omistaja sinistä koiraa reilusti? Miksi? 

 Mitä luulet, miltä sinusta tuntuisi, jos olisit sininen koira? 

 Onko sinusta joskus tuntunut samalta kuin sinisestä koirasta? Miksi? 

 Mitä tarinan muut hahmot olisivat voineet tehdä, jotta sinisestä koirasta olisi tuntunut 

 paremmalta? 

 Miten sinua on autettu, jos olet joutunut kiusatuksi? 

Katso myös lisää tarinan käsittelemiseen sopivia tehtäviä täältä.  

Sinisen koiran tarina on poimittu mukaan rauhamaassa.fi -sivun vinkkeihin 

Maailmankoulun varhaiskasvatuksen materiaaleista. Maailmankoulu on 

Rauhankasvatusinstituutin ylläpitämä globaalikasvatuksen aineistopankki 

opettajille ja kasvattajille. www.maailmankoulu.fi 

https://prezi.com/oevchmxpz44m/sinisen-koirantarina/
https://prezi.com/oevchmxpz44m/sinisen-koirantarina/
http://maailmankoulu.fi/sinisen-koiran-tarinan-tehtavat/
http://www.maailmankoulu.fi/


 
 
 

                   

 

Sinisen koiran tarina 

1. Huom: Numerointi seuraa Prezi-esityksen kuvia, joihin kohta liittyy. Ensimmäinen on 

koontisivu. 

 

2. Tämä tarina alkaa koirakennelistä, jossa asuu paljon erikokoisia ja erivärisiä koiria. Ihmiset 

tulevat ostamaan koiria täältä itselleen. 

Kun uusia koiria saapuu, niin koirat kysyvät aina uusilta koirilta: ”Minkä rotuinen sinä olet?” 

ja ”Millainen koira sinä olet?”. 

Jotkut koirat ajattelevat olevansa parempia ja kauniimpia kuin muut koirat, koska heidän 

mielestään heidän oma rotunsa on kaikista paras. 

 

3. Eräänä päivänä kenneliin saapuu uusi koiranpentu. Koiranpentu on väriltään sininen, eikä 

se oikein itsekään tiedä mistä se on peräisin. Toisten koirien mielestä pentu on outo, 

eivätkä ne halua leikkiä sen kanssa. 

Toiset koirat kysyvät pennulta: ”Millainen koira sinä olet? Mitä rotua olet?”, mutta pentu ei 

osaa vastata. 

 
 

4. Koirakennelin koirat juttelevat usein siitä, minkälaista työtä he haluaisivat alkaa tehdä. Yksi 

haluaisi olla vahtikoira, toinen metsästyskoira, kolmas pelastuskoira ja neljäs ihmisen paras 

ystävä. Sininen koira haluaisi myös olla ihmisen paras ystävä. Muut koirat nauravat sille. 

Ne sanovat, ettei pentu koskaan löydä omistajaa, joka haluaisi sinisen koiran. 

 

5. Sininen koira asuu kennelissä paljon pidempään kuin muut koirat, koska se ei löydä 

itselleen omistajaa. Se ei ole enää pentu. Kennelin omistaja ei juuri koskaan esittele sinistä 

koiraa ostajaehdokkaille… 

 

6. …koska hänkin ajattelee, ettei kukaan halua sinistä koiraa. Sinistä koiraa mietityttää, miksi 

se on sininen väriltään ja voisiko kukaan koskaan pitää sinisestä koirasta. 

 

7. ”Tuo kukka on myös sininen, niin kuin minäkin. Olenkohan saanut värini siltä?” 



 
 
 

                   

8. ”Olenkohan minä sukua mustikalle tai smurffille?”, se miettii. ”Pitäisikö minun maalata 

turkkini tai pestä sininen väri pois?” Sininen koira ottaa monta kylpyä, mutta väri ei lähde 

pois, eikä se pysty peittämään sitä. 

 

9. Kennelin omistaja alkaa olla jo huolissaan, kun kukaan ei osta sinistä koiraa. Hän ei tiedä 

mitä tekisi siniselle koiralle. 

 
 

10. Eräänä päivänä pieni tyttö saapuu koirakenneliin. 

Hän haluaa sinisen koiran. Tytön vanhemmat ajattelevat koiran olevan outo ja vanha. 

”Miksi haluat juuri sen koiran? Etkö voisi valita jonkun normaalin koiran?” vanhemmat 

kysyvät tytöltä. 

”Minkälainen on normaali koira?”, tyttö kysyy. ”Minä pidän juuri tästä koirasta. Se on 

leikkisä, lempeä ja kaunis. Minä näen kyllä, että se on sininen. Minä en välitä siitä minkä 

värinen se on, se saa olla vaikka keltainen, ruskea, sininen tai violetti.” 

 

11. Sininen koira on todella onnellinen uudesta perheestään. Vaikka koira onkin rakastettu ja 

sitä hoidetaan hyvin, se silti välillä miettii, miksi toiset koirat pitävät sitä niin outona.  

 

12. Yhtenä päivänä koira on pihalla 

leikkimässä tytön kanssa, kun 

se näkee toisen koiran kadulla. 

Toinen koira on myös sininen! 

Sillä on pienemmät korvat, se 

on isompi, sen häntä on 

lyhyempi, mutta se on sininen! 

 

13. Siniset koirat juoksevat toistensa luokse ja alkavat jutella innoissaan. He puhuvat siitä mitä 

he tekevät, missä asuvat ja miten toiset koirat ovat kohdelleet heitä. Iso koira sanoo, että 

toiset siniset koirat ovat kiusanneet sitä siksi, että sillä on lyhyt häntä. 

Sininen koira on onnellinen uudesta ystävästään, ja se lupaa, ettei koskaan kiusaa isompaa 

sinistä koiraa siksi, että sillä on lyhyt häntä. 


