
Muistileikki FLEX
Nimi:

LOKIKIRJA



Tämä kirja on sinulle, joka aiot harjoitella Muisleikin 
avulla. Lokikirjasta löydät etoa työmuissta, sen 
harjoituamisesta ja kalenterin, josta voit seurata 
harjoieluasi päivä päivältä.

Tervetuloa lokikirjaasi!

Työmuisti

Työmuissta on aleu puhua noin 50 vuoa sien. Työmuisa tarvitsemme lähinnä 
silloin, kun asioita on yhtäaikaa paineava mieleen ja samalla pystyävä niitä 
käyämään.

Se ei ehkä kuulosta kovin erikoiselta. Mua todellisuudessa käytät työmuisasi 
monta kertaa päivässä.

KKäytät työmuisasi esimerkiksi lukiessasi lehteä, kirjoiaessasi teksviesä tai 
ratkaistaessasi jotain visaista ongelmaa. Käytät sitä myös kun teet matemaikan tehtäviä 
koulussa tai kuuntelet opeajan ohjeita. Muutamia vuosia sien huoma in, eä 
työmuisa voidaan harjoituaa.



Esimerkkejä työmuistin käytöstä

Esimerkki 1
Tapaan ystäväsi ja hänen äinsä ollessasi matkalla koulusta koin. Haluat 
soiaa ystävällesi päästyäsi koin mua sinulla ei ole hänen numeroaan. 
Hän kertoo sen sinulle. 
30 57 43
Sinun täytyy yriää muistaa numero kunnes saavut koin. Sanot numeron 
hiljaa mielessäsi mohiljaa mielessäsi monta kertaa eet unohtaisi sitä. Kun saavut koin, 
kirjoitat sen paperille.

Esimerkki 2
Olet menossa lauantaina luokkatoverisi luo juhliin. Et ole aiemmin käynyt hänen luonaan. Hän asuu aika lähellä sinua ja menet 
sinne kävellen. Osoite on kutsussa mua olet vähän epävarma paikasta. 

Vanhempasi seliävät rein vielä kerran juuri ennen lähtöäsi. ”Ensin kuljet suoraan eteenpäin kunnes tulet isolle leikkikentälle. 
Sien käännyt vasemmalle ja jatkat eteenpäin punertavalle koulutalolle as. Kun tulet koululle, käännyt oikealle ja kuljet suoraan 
eteenpäin kunnes tulet kadulle, jonka molemmilla puolilla on taloja. Ystäväsi talo on kolmas vasemmalla puolella. Sen numero on 
14 ja se on 14 ja se on keltainen”.

Muistaaksesi ohjeet sinun on paineava rein kuvaus mieleesi. Sinun täytyy muistaa paikat, joiden ohi sinun on kuljeava 
(iso leikkipuisto, punertava koulu). Lisäksi sinun on muisteava pikö niiden kohdalla kääntyä oikealle vai vasemmalle 
(ensin vasemmalle, sien oikealle). Lopuksi sinun on muisteava mikä taloista oli ystäväsi ko 
(kolmas vasemmalle, numero 14, keltainen).



Muistileikki Flex
Muisleikki auaa sinua harjoituamaan työmuisasi. Kun olet harjoitellut Muisleikillä, muuuvat 
monet asiat helpommaksi koulussa. Esimerkiksi keskiyminen, tarinoiden kirjoiaminen ja mukaan 
oteavien tarvikkeiden muistaminen tulee helpommaksi. Huomaat, eä sinun on helpompi muistaa 
puhelinnumeroita, löytää perille uusissa paikoissa tai muistaa mitä pikään ostaa kaupasta.

Muisn harjoituamiseen kuluu aikaa. Tärkeää on, eä harjoieluun varataan aikaa joka päivä ja eä 
ssovitusta harjoielukaudesta pidetään kiinni. Yleensä harjoitellaan viides viikossa viiden viikon ajan. 
On paljon eroa siinä mitä harjoielet. Jos haluat tulla paremmaksi jalkapallossa, tanssimisessa tai kitaran 
soitossa, riiää eä harjoielet pari kolme kertaa viikossa eikä haiaa, jos pari kertaa unohtuu välistä. 

Työmuisn harjoituaminen on erilaista. On tärkeää, 
eet pidä taukoja ja eä todella harjoielet joka 
päivä. Silloin harjoielulla on vaikutusta. On myös 
tärkeää, eä yrität aina parhaasi. Jos et yritä parastasi 
joka tehtävässä, ei harjoielu tuota tulosta. 

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, eä onnistuisit he 
jojokaisessa tehtävässä. On toa, eä voi olla vähän 
vaikeaa välillä, joa harjoielu tehoaisi 
mahdollisimman hyvin.



Palkinnot
Harjoieleminen Muisleikillä on joskus hauskaa, joskus työlästä, joskus vaikeaa. On kuitenkin tärkeää, 
eä käyt läpi kaikki harjoitukset. Joa olisi mukavampaa harjoitella, saat palkinnon aina viideltä 
harjoielupäivältä. Alhaalla on esimerkkejä palkinnoista, joista voit valita itsellesi sopivan. Kirjoita tai 
liitä kuvia palkinnoistasi  harjoituskalenteriisi. 

Esimerkkejä palkinnoista

Piknik perheen kanssa

Leivo yhdessä vanhempiesi kanssa

Mene elokuviinOsta kirja Katso elokuva vanhempiesi kanssa

Mene museoon

Mene pitsalle

Pelaa jalkapalloa isän tai äidin kanssa
Sovi päivällinen perjantai-illalle



                                     Muistilista

Tarvitset jonkun aikuisen, joka huolehtii sinun harjoittelustasi 
(tai jos hän on poissa, niin löytyy joku toinen tilalle)

Tiedät paikan, jossa voit harjoitella (sen täytyy olla huone, 
jossa voit olla kaikessa rauhassa kun harjoittelet)

Olet yhdessä valmentajasi kanssa suunnitellut aikataulun miten 
haharjoittelet (yleensä viisi viikkoa, viisi kertaa viikossa)

Olet jutellut valmentajasi kanssa miksi on 
hyvä harjoitella Muistileikin avulla

Olet lukenut lokikirjan huolellisesti

 Olet kirjoittanut tai liittänyt 
palkinnot lokikirjaan

Olet päättänyt harjoitella koko harjoitusjakson ja 
ttehdä parhaasi koko ajan

                              

     Olet valmis aloittamaan, kun kaikki yllä olevat kohdat on rastitettu!
                                            Onnea harjoitteluun!



Päivä 1

Päivä 2

Päivä 3

Päivä 4

Päivä 5

Harjoitusviikko 1
Onnea matkaan!

Palkintoviikko 1



Harjoitusviikko 2
Onnea matkaan!

Palkintoviikko 2
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Onnea matkaan!
Harjoitusviikko 3

Palkintoviikko 3
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Päivä 
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Palkintoviikko 4

Harjoitusviikko 4
Onnea matkaan!
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Palkintoviikko 5

Päivä 
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Harjoitusviikko 5
Onnea matkaan!



Onneksi olkoon!
Nyt olet valmis!


