KEHITTÄMISTEHTÄVÄ PERUSKOULUIKÄISILLE OPPILAILLE

Kesto: Joko 45 tai 90 minuu3a. Isommille oppilaille pitempi versio

Tehtävän tarkoitus on:
1. ryhmäy?ää
2. löytää samanlaisuuksia
3. pohCa omia näkemyksiä
4. keskustella omista näkemyksistä ja kuunnella toisia

RUNKO (45min)
-

Ympyräleikki, jossa vaihdetaan paikkaa (n. 10 minuu3a)

-

Janoja ja niistä käytäviä keskusteluja (30 min.)

-

Keskustelu tunnista

PITEMPI RUNKO (90min)
-

Ympyräleikki, jossa vaihdetaan paikkaa (n. 10 minuu3a)

-

Janoja ja niistä käytäviä keskusteluja (30 min.)

-

-

Oppilaiden jakaminen ryhmiin, jonka jälkeen kierretään esim. kuusi keskusteluaihe?a läpi (30
min tai aika riippuu siitä millainen ryhmä on, pitempi pohCminen vanhemmille ja keskustelevalle
ryhmälle.)

Mielipiteiden purkaminen

KESKUSTELUN AIHEITA JA KYSYMYKSIÄ

YMPYRÄLEIKKI
Oppilaat seisovat ympyrässä, jo?a näkevät toisensa. Ne oppilaat, joita väite koskee, vaihtavat paikkaa
keskenään.
Ympyräleikki on lyhyt, lämmi?elynä toimiva osa, jossa kysymykset eivät ole vakavia ja oppilaat saadaan
rohkeasC liikkeelle, esimerkiksi
-

Kenellä on koira lemmikkinä? Kissa? akvaario? Minipossu? Ei lemmikkiä?
Kuka tykkää jalkapallosta, jääkiekosta, luistelusta, tanssista, taistelulajeista, cheerleedingistä,
soi?amisesta...?

-

Kenen lempiaine on kuvis, liikunta, englanC, maCkka, Cedeaineet...?

-

Kenen lempivuodenaika on kesä, kevät, syksy, talvi?

-

Kuka herää aikaisin, kuka haluaa nukkua myöhään...?

-

Kuka on käynyt ulkomailla, haluaa ulkomaille, ei halua ulkomaille?

-

Kenellä on sukulaisia lähellä, kaukana...?

-

Kuka on nähnyt lehmän elävänä, telkkarissa, ei nähnyt...?

-

Kuka on muu?anut kerran, kaksi, ei koskaan...?

JANAN LIIKKUMISEN JA KESKUSTELEMISEN AIHEITA
Oppilaat muodostavat janan. Oppilaat ase?uvat janalle oman mielipiteensä mukaisesC.
Kanna?aa lai?aa esim. alkuun ja väliin helppoja kysymyksiä.
Helppoja kysymyksiä, joiden on tarkoitus saada aikaan liike?ä ja keskustelua paikasta, esimerkiksi:
Kumpi?
-

MinecraS vai Overwatch/Fortnite?

-

PlaystaCon vai Xbox?

-

suomalainen rap vai ulkolainen rap?

-

tavan kuulokkeet vai nappikuulokkeet?

-

Twi?er vai Insta?

-

Markkanen vai Laine?

-

pizza vai hamppari?

-

BurgerKing vai McDonalds?

-

pannupizza vai tavan pizza?

-

järki vai tunteet?

-

kesätyö vai kesäloma?

Kysymyksiä, joista voi keskustella enemmän, kun paikka janalla on löytynyt, esimerkiksi:
-

Pitääkö lapselle antaa viikkorahaa

-

jälki-istunto on tehokas rangaistus

-

Suomessa on hyvä elää

-

Saako lasta tukistaa?

-

Annatko helposC anteeksi vai oletko pitkävihainen?

-

Uskotko kohtaloon?

-

Vanhemmilla on oikeus tutkia lapsen viestejä?

-

Voiko pitää ihmisestä / tulla toimeen vaikka aja?elisi eri tavalla kuin toinen? Miksi?

-

Ihmistä saa arvostella pukeutumisen perusteella.

-

Urheilu on turhaa/ tärkeää

-

Lukeminen on turhaa/ tärkeää

-

Kännykkä tyhmentää / tekee viisaammaksi?

-

Pelit ope?avat asioita / ovat turhaa "leikkiä"?

PIDEMPIEN KESKUSTELUJEN JA TEHTÄVIEN AIHEITA
Pitempi versio (vanhemmille oppilaille):
Tarkoitus on, e?ä oppilaat kiertävät ope?ajan jakamissa sekaryhmissä ja pohCvat anne?uja aiheita.
Oppilaille on anne?u kartonki, jossa on aihe. Kartonkiin ryhmä kirjoi?aa omia pohdintoja. Ryhmällä on
aikaa keskustella asioista noin viisi minuu3a ja si?en siirrytään seuraavan aiheen pariin. Ryhmät kirjoi?avat
samaan kartonkiin ajatuksensa. Lopuksi ensimmäinen ryhmä päätyy alkuperäisen tuotoksen luo.
Yhteenvetona ryhmä kertoo, millaisia näkökantoja asiasta on tuotu esiin. Jos aikaa jää, voi ryhmä tehdä
myös esim. videon muille näyte?äväksi aiheesta.
Pohdi?avia aiheita:
-

Millainen on normaali ihminen?

-

Keitä kuuluu perheeseen?

-

LihansyönCä tulee rajoi?aa

-

Peruskoulussa on kaikkien hyvä olla

-

Sukupuolella ei ole väliä

-

Raha tekee onnelliseksi

-

Oman mielipiteen saa sanoa, vaikka se loukkaisi jotain.

-

Naiset ja miehet pystyvät samoihin asioihin / eivät pysty? (pienemmille. voivat leikkiä
yhdessä, eivät voi?)

-

Nainen voi olla palomies/pelastaja ja mies voi olla sairaanhoitaja. (pienemmille: voivat
harrastaa jääkiekkoa / tanssia)

-

Lapsilla pitäisi olla enemmän oikeuksia

-

Toiset työt ovat arvokkaampia kuin toiset

-

Kumpi on voimakkaampi kynä vai miekka?

-

Kumpi on voimakkaampi nyrkit vai puhe?

-

Internet on hyvä lähde.

-

Kul?uurien erilaisuus on hyvä asia.

