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HAASTATTELIJA: joo. no onko päiväkodissa jotain sellaista mistä sä et niin paljon tykkää
LAPSI: no eskaritehtävät ku niitä pitää tehä
HAASTATTELIJA: onko ne vaikeita tai minkä takia sä et
LAPSI: no … niin vaikeita (päällekkäis puhuntaa)
HAASTATTELIJA: joo. Tykkäätkö sä piirtämisestä. voisiksä piirtää mulle jonkin kuvan leikistä päiväkodissa
LAPSI: joo
HAASTATTELIJA: leikistä jota sä leikit toisten lasten kanssa tässä on tällaisia eri värejä tuleekohan tästä.
katon joitain värejä että. tässä on paperi
tauko
HAASTATTELIJA: mikä leikki sulla tuli mieleen
LAPSI: no yleensä me tehdään semmosta. semmosia. mitä nyt.. eläinleikkejä
HAASTATTELIJA: joo. onko siinä jotain eläimiä semmosia leluja vai te ootte ite eläimiä
LAPSI: ei meillä oo semmosia leluja
HAASTATTELIJA: kenen kaa sä leikit sitä leikkiä
LAPSI: …. [paulan] …(luettelee nimiä?)
tauko
HAASTATTELIJA: mitä eläimisiä siinä leikissä esimerkiksi on
LAPSI: no joskus kaikkia mutta yleensä .. melkeen aina
HAASTATTELIJA: onk teillä monta kiraffia
LAPSI: on
tauko
HAASTATTELIJA: minkälainen [satu] on
LAPSI: no sellanen mm no en mä oikein tiedä … kun se on niin vaikea sanoa
HAASTATTELIJA: joo. osaakko sä sanoa millainen [saija] on tuleeks siitä mieleen jotain
LAPSI: no ei sillaan mitään ihmisistä kerrottavaa ei oo
HAASTATTELIJA: eikö
LAPSI: ei
HAASTATTELIJA: onko niissä jotain sellaisia tunnistettavia piirteitä että toi on [saija] tai toi on [satu]
LAPSI: mm.
tauko
LAPSI: se on kun voi tehdä…
HAASTATTELIJA: aa no ei se mä mietin vain että löytyykö sellaisia kuvauksia minkälainen [satu] ja [saija] on
mutta voi olla tosiaan vaikee sanoa aina toisista ihmisistä millasia ne on. millasta niiden kanssa on leikkiä
LAPSI: no ei toki oo mut [saija] menee aina tohon.. niin niillä on niin monta peliä että en mä tiiä ketää mitä
kuka pelaa
HAASTATTELIJA: joo
tauko
HAASTATTELIJA: onko niiden kaa ihan kiva leikkiä
LAPSI: joo
tauko
HAASTATTELIJA: onko muita lapsia täällä joiden kanssa sä leikit
LAPSI: joo joskus poikien ja joskus tyttöjen
HAASTATTELIJA: sä leikit kaikkien kanssa
LAPSI:
tauko
HAASTATTELIJA: onko tytöillä ja pojilla erilaisia leikkejä
LAPSI: joskus on

