IDEOITA YHTEISPELIN TOIMINTATAPOIHIN
YHTEISPELIN VANHEMPAINILTA
Vanhempainillassa vanhempia aktivoidaan vastavuoroiseen keskusteluun, mikä vahvistaa
kasvatuskumppanuutta. Vanhempainillassa vanhemmilla on myös mahdollisuus saada
tukea omalle vaativalle kasvatustyölleen. Vanhempainillassa pääpaino on
vuorovaikutuksella, eikä sen aikana käytetä aikaa asioista tiedottamiseen. Vanhempien
välisessä keskustelussa vanhemmat jaetaan noin 4 henkilön ryhmiin. Ryhmien
kokoonpanoa vaihdellaan eri vanhempainilloissa. Vanhempia ohjataan keskustelemaan
opettajan tai vanhempien valitsemasta aiheesta kaikkien ajatuksia kuunnellen.
Vanhempainillan keskusteluaiheita:
•
•

Vanhemmat voit ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa kysymällä heiltä, millaisia
asioita he toivovat illan aikana käsiteltävän.
Myös lapset voivat osallistua illan suunnitteluun. Oppilaat voivat miettiä kysymyksiä
vanhemmille esim. seuraavien kysymysten pohjalta:
o Mitä haluaisimme kuulla vanhemmiltamme?
o Mitä toivoisimme vanhemmiltamme koulunkäyntiin liittyen?
o Miten vanhemmat voivat tukea koulunkäyntiä?

•

Koulu ennen ja nyt – Mikä on erilaista omaan kouluaikaan verrattuna?

•

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä

•

Läksyjen määrä

•

Viihdemedian käyttö

•

Aikuisen ja lapsen rooli perheessä

•

Nukkumaanmenoajat kotona

•

Kotiintuloajat

•

Yhteiset pelisäännöt

•

Luokan yhteishengen lisääminen

•

Mikä askarruttaa mieltä lapsen koulunkäyntiin liittyen

•

Mitä positiivista voisin sanoa koulun toiminnasta

•

Nettimaailman käyttö turvallisesti

•

Miten toimin, kun huolestun lapsen koulunkäynnistä

•

Luokan yhteiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

•

Mitä lapset kertovat koulusta kotona?

•

Luokkaretken/leirikoulun järjestäminen

•

Millaisia odotuksia teillä on tälle kouluvuodelle?

•

Millaista luokan yhteistä toimintaa voisi olla ja miten voisit osallistua?

•

Miten auttaa lasta läksyissä kotona?

•

Suhtautuminen erilaisuuteen ja erilaisiin oppijoihin

•

Mikä mietityttää kaverisuhteisiin liittyen?

•

Kysymyksiä opettajalle

•

Yhteisten tervehdysten tekeminen luokan oppilaille

•

Vanhempien säännöt koulunkäynnille

•

Miten vahvistan lapsen vuorovaikutustaitoja kotona?

•

Miten toimit, kun lapsesi turhautuu?

•

Millaisissa kouluun liittyvissä asioissa tarvitsisin apua?

•

Lapsen kaverisuhteiden vahvistamisen keinot

•

Lapsen vahvuuksien huomioiminen kotona ja koulussa

YHTEISPELIN TEEN ITSE TUOKIO
Teen itse on 10–40 minuutin mittainen itsenäisen työskentelyn tuokio, jolloin lapset
työskentelevät keskittyen omaan työhönsä ottamatta kontaktia luokkakavereihin. Teen itse
tuokiolla on tarjolla erilaisia tehtäviä, joista lapsi saa itse valita motivoivan vaihtoehdon.
Oikein tekemisen tai valmiiksi saamisen velvoitteita ei tällä tunnilla ole, vaan lapsi saa
edetä omalla tavallaan ja tahdillaan. Työskentelyvaiheessa opettaja ohjaa oppilaat
työskentelemään itsenäisesti ja hyödyntämään erilaisia keinoja ratkaista ongelmia
itsenäisesti.

Tehtäviä teen itse tuokiolle:
Käsillä tekemistä:
Äidinkieli ja kirjallisuus
•

Kuvien leikkaaminen tai piirtäminen tarinoihin tai virkkeisiin.

•

Kirjainten ja sanojen tekeminen muovailuvahasta tai leikkaaminen lehdistä ja
yhdisteleminen paperille

•

Mainoksen tekeminen

•

Sarjakuvan piirtäminen

•

Tavujen ja sanojen kirjoitusharjoituksia irtokirjaimilla

•

Äidinkielen korttitehtävät ja yksin tehtävät lautapelit

•

Tarinakortit ja niiden järjesteleminen

•

Kuvitus vitsiin tai muuhun lyhyeen tekstiin

•

Kirjan kannen tekeminen

•

Tietyn aihepiirin tai sanaluokan sanoja lehdestä leikaten ja paperille liimaten

•

Esityksen lavastuksen ja puvustuksen suunnittelu

Matematiikka
•

Origamien taittelu

•

Pisteestä pisteeseen yhdistely

•

Geometristen muotojen piirtäminen

•

Kappaleiden peilaus

•

Palikat ja muut rakentelutehtävät

•

Geolauta ja tangram ym. tehtävät

•

Hahmottamispulmien ratkaisu (kuinka monta kolmioita on kuvassa ym.)

•

Erilaiset mittaus- ja arviointitehtävät

•

Matematiikkapelit (yksinpelattavat)

•

Pulmakortit

Ympäristö- ja luonnontieto:
•

Vanhanaikaisten käpylehmien askartelu

•

Kartan piirtämien mielikuvituspaikasta

•

Mielikuvitusmaan lippu

•

Oman kasvipalstan suunnittelu ja piirtäminen

•

Eri maiden lippujen värittäminen

•

Eläinten ja elinympäristöjen piirtäminen tai muovailu

•

Elämää järvessä, meressä, maan alla poikkileikkauksen suunnittelu

•

Oman akvaarion tai metsän tekeminen pahvilaatikkoon

•

Kasvien tai eläinten värittäminen kasvuympäristön mukaan

Uskonto, elämänkatsomustieto, historia
•

Julisteen tekeminen juhlapyhiin liittyen esim. joulumyyjäisten mainos

•

Joulukalenterin askartelu

•

Pääsiäiskertomuksen kuvitus

•

Omien hieroglyfien keksiminen

•

Pelin tekeminen liittyen historian tai raamatun kertomukseen (opettajalla voi olla
valmis pelipohja)

•

Erilaisten tunnetilojen kuvitus

•

Kreikkalaisen maljakon koristelun suunnittelu

•

Erihistorian kulttuurien taide ja kuvaamataidon työt niihin liittyen

Käsityö ja kuvataide:
•

Ompelukuvien ompelu

•

Vohvelikangas pujottelu

•

Makrameetyö

•

Askartelutikuilla tehtävät rakennukset (talo, silta…)

•

Ruutusuurennostyöt

•

Piirroslevyillä piirtäminen

•

Sekalainen laatikko kankaita, papereita, pahvirasioita ym.

•

Värityskuvat esim. mandala

•

Keskeneräisten kuvaamataidon tai käsitöiden tekeminen valmiiksi

•

Taittelu paperista

•

Joulu, ystävänpäivä, äitienpäivä jne. kortin tekeminen

•

Naulakkomerkin tekeminen

•

Punokset

•

Oman huoneen sisustuksen suunnittelu

•

Mielikuvituskoneen suunnittelu

Liikunta:
•

Liikuntatyöpisteiden suunnittelu ja ohjekuvien piirtäminen

•

Suunnistuskartan piirtäminen

•

Olympialaisten ym. kisojen julisteen suunnittelu

•

Oman liikuntapelin tekeminen

Kielet:
•

Oman unelmatalon suunnittelu ja sanojen kirjoittaminen kuvaan

•

Kuvasanakirjojen tekeminen

•

Eri juhlapyhiin liittyvien korttien tekeminen

•

Sarjakuvan piirtäminen esim. läksykappaleen tapahtumista

•

Emojien piirtäminen eri tunnetilojen mukaan

Kynä-paperitehtäviä
Äidinkieli ja kirjallisuus:
•

Erilaiset kielitiedon ym. tehtävämonisteet

•

Vitsien kirjoittaminen

•

Oman tarinan kirjoittaminen

•

Ajatuskartan laatiminen jostain aiheesta

•

Valmiit ristikot tai oman ristikon tekeminen

•

Elokuvan tai näytelmän käsikirjoitus

•

Tietoteksti kiinnostavasta aiheesta

•

Ohjeet jonkun koneen ym. käyttöön

•

Kortin kirjoittaminen jostain mielikuvitusmatkalta

•

Kirjan lisätehtäviä

Matematiikka:
•

Erilaiset tehtävämonisteet

•

Matematiikan laskukortit

•

Omien tehtävien laatiminen

•

Vanhojen käyttämättä jääneiden matematiikan kirjojen täyttäminen

•

Kirjan lisätehtävät

Ympäristö- ja luonnontieto:
•

Tehtävämonisteet

•

Esitelmän tekeminen esim. eläimestä

•

Kierrätysohjeiden laatiminen

•

Luontoretken suunnittelu; minne mennään ja mitä tarvitaan mukaan

•

Oman planeetan suunnittelu

•

Lempijuttuni luonnossa

•

Erilaisten luonnonilmiöiden esittely esim. miellekartan avulla

Uskonto, elämänkatsomustieto, historia:
•

Juhlapyhiin liittyviä tehtäviä

•

Historian henkilön tai tapahtuman esittely

•

Tarinan kirjottaminen, jossa itse pääsee keskelle historian tai raamatun tapahtumia

•

Historian aikajanan tekeminen

•

Lisätehtävämonisteita

Käsityö ja kuvataide:
•

Ohjeiden kirjoittaminen käsitöihin

•

Galligrafia

Liikunta:
•

Pelin sääntöjen esittely

•

Omasta liikuntaharrastuksesta kirjoittaminen

•

Itseä kiinnostavan urheilulajin esittely

•

Miellekartta jostain urheilulajista

Kielet:
•

Erilaiset tehtävämonisteet

•

Kirjan lisätehtävät

•

Ristikot ja sanasokkelot

•

Sanojen kirjoittamista erilaisista aihepiireistä esim. eläin, matka, koti jne.

•

Oma aikajana (My lifestory so far)

•

Lehtijuttu jostain aiheesta

•

Kirje ystävälle

•

Mainosjuliste

Lukeminen:
Äidinkieli:
•

Pulpettikirjan lukeminen

•

Lehtiartikkelit

•

Sarjakuvakirjat ja lehdet

•

Äidinkielen kirjan tarinat

•

Luokkakavereiden kirjoittamat tarinat

Matematiikka:
•

Matematiikan pulma- ja ongelmaratkaisutehtävät

•

Sanalliset laskutehtävät

•

Kokeisiin lukeminen

Ympäristö- ja luonnontieto:
•

Tietokirjojen lukeminen

•

Tiedonhaku eri aihealueista

•

Oppikirjan lukeminen

•

Kokeisiin lukeminen

Uskonto, elämänkatsomustieto, historia:
•

Lasten raamatun tarinat

•

Tunnetaitoihin liittyvät tekstit

•

Satuja eri aikakausilta

•

Historiaan liittyvä lastenkirjallisuus

•

Historian tietokirjat

•

Kokeisiin lukeminen

Käsityö ja kuvataide:
•

Taiteen historiasta lukeminen

•

Erilaisten käsityölehtien lukeminen

•

Käsityöohjeiden lukeminen

Liikunta:
•

Tietokirjojen lukeminen eri liikuntalajeista

•

Lehtien urheilu-uutiset

•

Urheilulajien sääntöihin tutustuminen

Kielet:
•

Kohdekielen kirjojen ja sarjakuvien lukeminen

•

Luetunymmärtämistehtävien tekeminen

•

Kokeisiin lukeminen

YHTEISPELIN TEEMME YHDESSÄ TYÖSKENTELY
Teemme yhdessä on yhdessä työskentelyn toimintatapa, jossa opetellaan sekä pari- että
ryhmätyöskentelyä. Yhdessä työskentely on jaettu neljään vaiheeseen, jotka muodostavat
jatkumon. Jokaisessa vaiheessa harjoitellaan tiettyjä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Neljä
työskentelyn vaihetta ovat ajatuksista kertominen, ajatuksista keskusteleminen, yhteisen
päätöksen tekeminen sekä työtehtävien jakaminen ja toteuttaminen. Työskentelyn
edetessä sen haastavuus lisääntyy. Teemme yhdessä – tuokion kesto voi olla viidestä
minuutista monen oppitunnin projekteihin. Lyhytkestoinen teemme yhdessä työskentely
voi olla tavallisessa arjessa tapahtuvaa ajatusten kertominen ja / tai ajatuksista
keskustelemista jostakin aiheesta.

Aiheita teemme yhdessä - tuokiolle:
•

läksynkuulustelu pareittain

•

kielten sanojen kysely

•

kertotaulun kysely

•

matikkavisan suunnittelu

•

julisteen ideointi

•

lukukappaleen sisällöstä kysyminen

•

lempikirjan esittely

•

käsityön ideointi

•

juhlan, näytelmän yms. tapahtuman suunnittelu

•

musiikkiesityksen ideointi

•

johonkin oppiaineeseen liittyvän pelin suunnittelu

•

mielipiteiden jakaminen ajankohtaisesta aiheesta

•

tunteiden sanoittaminen (miltä minusta tuntuu…)

•

luokan / koulun sääntöjen ideointi

•

erilaisten ohjeiden kokoaminen (esim. kierrätys, ruokailu)

•

seikkailuradan suunnittelu metsään

•

luontopolun rastivaihtoehtojen ideointi

•

luokkalehden sisällön tai yksittäisten artikkeleiden suunnittelu

•

erilaisista aihepiireistä oppilaiden tietojen kerääminen esim. miellekartta

•

arvioinnin tekeminen jonkin kokonaisuuden tai tehtävän päättyessä

•

muistisääntöjen keksiminen esim. kielten sanoihin tai kielitiedon sääntöihin

•

urheilukisojen, liikuntapäivän tai turnauksen järjestämisen suunnittelu

•

tilataideteoksen suunnittelu kouluun

•

ideoita ruokailuun esim. hiljaisuus, ruokahävikki ja käytöstavat

•

lukupiiri

•

kts. myös teen itse – tuokion ideat; sopivat osin myös teemme yhdessä –
työskentelyyn

YHTEISPELIN PIKKUKURSSIT

Pikkukurssit on toimintatapa osaamisen jakamiseen työyhteisössä. Niiden tavoitteena on
vahvistaa työyhteisöä, jossa jaetaan ammatillista tietoa ja taitoa, iloitaan omasta ja
yhteisestä osaamisesta ja jossa uusien asioiden käyttöönottaminen helpottuu.
Pikkukurssit ovat koulun kasvattajien toisilleen pitämiä kursseja koulun kasvatus- ja
opetustyöhön liittyvistä aiheista. Pikkukurssi voi olla työtavan esittely, jonkin käytännön
konkreettinen harjoittelu, koulutuksen, luento tai kirjan referointi. Pikkukurssit toteutetaan
ys-ajalla siten, että mahdollistetaan useamman pikkukurssin toteutuminen
samanaikaisesti. Pikkukursseja järjestetään 1-2 kertaa lukuvuoden aikana.

Pikkukurssien aiheita:
•

pakohuonepelaaminen opetuksessa

•

pelien käyttö opetuksessa

•

animaatioiden tekeminen

•

videoiden tekeminen

•

liikuntatuntivinkit

•

virkistyminen koulupäivän aikana

•

liikuntavaraston välineiden hyödyntäminen

•

massan muotoilu

•

pelit tukiopetuksessa

•

makramee

•

musiikkileikit

•

vanhojen leikkien kertaaminen

•

lorut

•

elämänmuutos ; vertaistukea

•

kuntoilu

•

jaksamiseen tukea

•

vinkkikurssi tietokoneen käyttämiseen

•

englanti alkuopetuksessa

•

liikuntaleikit ja -pelit

•

erilaiset käsityötekniikat

•

saviuunin käyttö

•

ukulele – kurssi

•

telineiden käytön opastaminen

•

laattasoittimien soiton opettamisen vinkit

•

luokan työrauhan edistäminen ideat

•

englanninkieliset aamunavaukset

•

lukukestävyyden kehittyminen

•

taide opetuksessa

•

vannesahan käytön opetus

•

jalkapalloharjoitteet

•

toiminnallinen musiikkitarepia

•

oppilaiden havainnointi

•

tukiviittomat

•

jooga

•

psykologinen turvallisuus

•

korujen valmistaminen

•

oikeakielisyys

•

ipadin käyttö

•

kohtaaminen

•

vapaa säestys

•

kirjan sidonta

•

luova koodaus

•

erätaidot

•

grafiikan perusteet

•

yleisurheilu

•

bänditreeni

•

keilailu

•

lintubongaus

•

luontopolku

•

korttipelit

•

kuvaamataidon ideat

•

kitaran soitto

•

toisten työtehtäviin tutustuminen?

•

rauhallisen ilmapiirin luomisen ideat

•

satuhieronnan periaatteet

•

mielikuvaharjoitukset

•

paperin tekeminen

•

seikkailukasvatuksen harjoitteita

•

ulkona oppimisen ajatukset ja kokeilu

•

retkeilyideat oppilaiden kanssa

•

kansainvälinen yhteistyö

•

kiusaamisen jälkihoito

•

vinkkejä yhteistyöhön huoltajien kanssa

•

draamalliset elementit koulupäivän aikana

