
ET, monialaiset, opetusideoita

Säännöt

 useamman tunnin kokonaisuus 5.-6.-luokkalaisille

 Johdattelua sääntöihin
- lautapeli: oppilaille annetaan pelilauta ja heidän tulee kehittää peliin omat säännöt

→ koonta: millaisia erilaisia pelejä tulee, mitä ongelmia?
- pallopeli: oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan tietty   
  pallopeli (koripallo, jalkapallo yms.), jonka sääntöjä sen ryhmän jäsenten tulee 
  noudattaa. Tämän jälkeen yhdistetään ryhmät ja  katsotaan mitä seuraa, kun  
  yritetään pelata yhteistä pallopeliä niin, että jokainen pelaaja noudattaa oman  
  pelinsä sääntöjä.
  → kooonta: mitä seuraa, kun jokainen noudattaa omia sääntöjänsä?

 Mikä on sääntö? 
 Missä ja millaisia sääntöjä on?
 Miksi sääntöjä on?

 Sääntöjen rikkominen
- Saako sääntöjä rikkoa?
- Kuka saa rikkoa ja miksi?
- Sääntöjen rikkomiseen liittyviä tarinoita sananlaskuja (esim. ”Tarkoitus pyhittää 
keinot”, Heinzin-ongelma yms.) 

 Onko ”turhia” sääntöjä?
- perustelu miksi jonkin sääntö on turha.
- vastanäkemys: mihin sääntöä tarvitaan
→ koonti: esim. väittely

 Millaista olisi ilman sääntöjä?
- yhteiskunnassa / koulussa / luokassa jne.
- miksi sääntöjä vastaan kapinoidaan?
- koonti: esim. kirjoitelma, näytelmä 



 Sääntöjen hierarkia
- erilaiset säännöt ( lait / käytöstavat / vanhempien säännöt / lapsen omat säännöt 
jne.)
- kuka tekee mitäkin sääntöjä
- kuka valvoo sääntöjen noudattamista?

 Kirjoittamattomat säännöt
 Kultainen sääntö



Aihe: Erilaisuus ja suvaitsevaisuus

Aiheena itsetuntemus ja toisen ihmisen kunnioittaminen

1. Motivointi
Esim. lyhyt tarina/tarinoita erilaisista ihmisistä tai erilaisia omakuvia. Video, jossa 
erilaiset lapset kertovat itsestään. (Esim. Unicefin videot, joita on kouluilla.)

2. Omakuva
Oppilaille jaetaan paperi, joka on jaettu kuuteen osaan. Oppilaat piirtävät 
kokovartalokuvan itsestään keskelle paperia. 

3. Kierros
Oppilaat kertovat itsestään omakuvan avulla.  

4. Kuvat leikellään kuuteen osaan. 
Jokaisen osan taakse oppilaat kirjoittavat, mitä tekevät jaloillaan, käsillään, mitä 
ajattelevat, mitä tuntevat sydämen kohdalla. 

5. Kuvat jaetaan eri pöydille. 
Yhdelle pöydälle tulee päitä, toiselle jalkoja, kolmannelle käsiä jne. Oppilaat 
kokoavat kuvien osista uuden henkilökuvan, joka liimataan opettajan ohjeiden 
mukaisesti paperille. 

6. Oppilaat kirjoittavat tarinan tai ajatuskartan kokoamastaan henkilöstä.

7. Uusi esittelykierros
Ryhmä keskustelee uusista henkilöistä. Mitä eroa, mitä samaa kaikissa on? Mikä 
tekee jokaisesta henkilöstä arvokkaan ja ainutlaatuisen. 

Jos tehtävä tuntuu vaikealta tai aralta aiheelta, voidaan piirtää myös anonyymi piirros 
kuvitteellisesta ihmisestä. Tai apuna voidaan käyttää lehtileikkeitä. Aluksi teemaa voidaan 
käsitellä lehtileikkeiden avulla, jolloin oppilaat kirjoittavat kuvitteellisista henkilöistä, ja 
vähitellen voidaan edetä teemassa kohti omakuvaa ja omaa persoonaa. Opettajan on hyvä 
tuntea opetettava ryhmä ja edetä sen mukaisesti. Tarkoituksena on kuitenkin itsetuntemus 
sekä erilaisuuden suvaitseminen ja hyväksyminen. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------

SATU ET:N OPETUKSESSA

1. Satu → teema
teema → satu

2. Sadun esitystapa
3. Oppilaille /ryhmille jaetaan sadun roolit
4. Ryhmät pohtivat oman roolihenkilönsä toimintaa
5. Satu esitetään uudestaan. Se käsitellään pätkittäin. Opettaja katkaisee sadun aika 

ajoin, kysyen mitä roolihenkilö sadun kohdassa ajattelee.
6. Oppilaat kirjoittavat ajatukset valmiiksi annettuihin monisteisiin ja niihin 

piirrettyihin puhekupliin
7. Muiden ryhmien näkökulmia
8. Yhteenveto
9.   Mahdolliset läksyt

Ryhmässä tämän jälkeen pohdittua

 onko paha läpensä paha
 miksi paha tekee mitä tekee
 nykyään roolit ovat sekaisin

 pienten kanssa sadun voisi esittää näytellen
 roolien sekoitus
 mitä vaaroja esim. Punahilkan mummula matkalla
 mitä nykyään tuumattaisiin moisesta metsätaipaleesta?
 → satujen modernisointi
 miksi susi on aina paha (Punahilkka kirvoitti ajatuksen)

 tarinan voisi jättää kesken kliimaksikohtaan ja oppilaat kirjoittaisivat sille omat loput
 satujen kulttuurierot

Kun satu on käsitelty emotionaalisesti, sillä on kiinnekohtia lapsen muistissa.



3. luokka / 6 oppituntia (n. 3x2h) 

Vuodenaikojen vaikutus suomalaiseen kulttuuriin 

 erityisesti suomalainen piirre, koemme talven vahvasti 

Sopeutuminen talveen 

Ihmiset 
-Väsymys 

-Valon puute 
-Unen tarve 

Positiiviset –  
talven hyvät puolet 

Eläimet 
-talviuni 
-horros 
-muutto 

-talvieläimet 

 

 Mitä kehossasi tapahtuu? Miksi talvella väsyttää? Miksi koulussa on levotonta? 

Kysymyksiä pohdittavaksi tunnilla / tehtäviä 

- Kuinka monta tuntia nukut? 

- Paljonko vietät aikaa koneella / TV:n ääressä? 

- Miten muuten vietät aikaasi talvella? 

(miten eroaa kesästä?) 

- Miten huomaat väsymyksen itsessäsi? 

- Olet lääkäri: tee resepti väsyneelle talvi-ihmiselle. 

 

 Tutustutaan Tove Janssonin Taikatalvi-tarinaan. 

Kuvittele itsesi heräämässä talviunesta, kirjoita mitä tapahtuu! 

 Maalaa kuva itsestäsi / ihmisistä talviunilla 


